


• Finalul perioadei de școlarizare a elevilor promoției noiembrie 

2019 a fost marcat de desfășurarea a două momente marcante în 

viața de elev: 

• Ultimul apel al promoției, cu coborârea drapelului, a avut loc joi, 

moment întâmpinat cu emoție de către elevi, cărora li s-au alăturat 

membrii delegațiilor străine prezente în școală. 

 



• Ceremonialul de absolvire, marcat de prezența domnului ministru al afacerilor 

interne, Ion-Marcel Vela, a domnului chestor principal de poliție Liviu Vasilescu, 

inspector general al Poliției Române, a domnului director al Direcției Management 

Resurse Umane, comisar-șef de poliție Paul Bălțățeanu, și a altor reprezentanți ai 

administrației centrale, județene și locale. 



• De la tribuna oficială, domnul ministru al afacerilor interne le-a transmis tinerilor 

agenți faptul că are încredere că își vor îndeplini datoria așa cum se cuvine și i-a 

asigurat de suportul dumnealui pe viitor. 

• „Îmi exprim încrederea că pregătirea profesională pe care ați dobândit-o în 

această școală, de la profesorii dumneavoastră, vă va ajuta să vă îndepliniți 

misiunile la standardele cerute comunitate”, le-a transmis proaspeților absolvenți 

și domnul inspector general al Poliției Române, chestor principal de poliție Liviu 

Vasilescu. 

 



• Un moment așteptat cu emoție atât de părinți, cât și de absolvenți, 

l-a reprezentat defilarea efectivelor de elevi, în frunte cu garda de 

onoare a drapelului. 

 



• Promoția noiembrie 2019 a numărat 1291 de absolvenți, dintre 

care 764 băieți și 527 fete. Șeful promoției este Gabriel Băeanu, 

iar numele lui va fi înscris pe placa de onoare a șefilor de promoție 

ai școlii.  



• Cu ocazia desfășurării ceremonialului absolvirii și acordării gradului 

profesional de agent de poliție elevilor promoției noiembrie 2019, în 

Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina am avut 

onoarea de a-i avea invitați pe reprezentanți ai Școlii Secundare 

Vocaționale a Forțelor de Poliție din Kosice, Republica Slovacă, ai 

Centrului Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii al 
Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova, ai 

Universității de Stat pentru Afaceri Interne din Odessa, 
Ucraina și ai Școlii de Aplicare a Legii din Szeged, Ungaria. 



Le dorim tinerilor 

absolvenți, mult succes în 

activitate și împliniri 

profesionale ! 


