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Vineri, 14 iulie 2017, 481 de absolvenți ai instituției noastre s-au alăturat structurilor Poliţiei
Române, ca reprezentanţi ai statului de drept.

Absolvenţii şi personalul şcolii au avut onoarea să aibă alături la acest eveniment important pe:
 Ministrul afacerilor interne – Carmen Daniela Dan;
 Secretar de Stat – Cornel Gabriel Ciocoiu
 Secretar General al M.A.I. -chestor principal de poliţie Bogdan-Mihail Ivănescu;
 Inspectorul General al Poliţiei Române - chestor principal de poliţie Bogdan Despescu;
 Împuternicit Director adjunct al Direcţiei Management Resurse Umane - comisar-şef de poliţie
Bălțățeanu Paul;

 Reprezentanţi din Aparatul Central;
 Directori ai Direcţiilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române;
 Reprezentanţi ai Administraţiei publice locale şi judeţene şi ai instituţiilor colaboratoare;
 Foste cadre ale şcolii;
 Reprezentanţii mass-mediei;
 Părinţii, familiile şi prietenii acestora.





Momentele festivității au fost: trecerea în revistă a promoției, cuvântul domnului
director – dr. Comisar-șef de poliție Tache Vasile, prezentarea dispozițiilor de acordare a
gradului profesional de agent de poliţie, depunerea jurământului de credință și
binecuvântarea promoției.



Următorul moment a fost premierea primilor 10 absolvenți de către ministrul
afacerilor interne - doamna Carmen Daniela Dan.

Șeful promoției „Iulie 2017” este agentul de poliție Turturea Ionuț Ciprian,
care a absolvit cu media de 9,93. Prin ordin al ministrului afacerilor interne, numele
acestuia va fi înscris pe placa de onoare a școlii.



Festivitatea a continuat cu discursul ministrului afacerilor interne - doamna
Carmen Daniela Dan, urmat de intonarea Imnului național și defilarea promoției 2017.



Un moment inedit, cu un puternic impact emoțional, a avut loc la finalul
ceremonialului, când o proaspătă absolventă a fost cerută în căsătorie.

Ministrul afacerilor interne - doamna Carmen Daniela Dan i-a felicitat pe cei doi
tineri și le-a oferit un cadou special, respectiv o saptămână de cazare într-unul din hotelurile
Ministerului Afacerilor Interne de pe litoralul românesc.



După terminarea festivității, cei 481 de tineri absolvenți, dintre care 308 băieți
și 173 fete s-au bucurat alături de părinți și prieteni, iar apoi s-au pregătit pentru mult
așteptata etapă a repartiției, care s-a realizat, ca în fiecare an, în sistem videoconferinţă,
împreună cu absolvenţii Şcolii de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, în
ordinea descrecătoare a mediilor de absolvire şi în funcţie de opţiunea personală.



În numele absolvenţilor şi al întregului colectiv al
Școlii, adresăm mulţumiri tuturor celor care ne-au fost
alături la acest moment festiv!

Le dorim tinerilor agenți de poliție satisfacții profesionale 
în această meserie nobilă pe care și-au ales-o! 


