
ÎMPLINIREA A 50 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA 

ȘCOLII 
 

În ziua de 11 mai 2018 Şcoala de Agenţi de Poliţie ”Vasile Lascăr” Câmpina a 

sărbătorit aniversarea a 50 de ani de existenţă.   

Cu această ocazie, în perioada 09-11.05.2018, a avut loc Conferința Internațională cu 

tema  ,,Învățământul de ordine și siguranță publică în context social, economic și cultural”, 

ediția I . La această conferință au fost invitați reprezentanți ai tuturor unităților de învățământ 

aparținând Ministerului Afacerilor Interne, precum și ofițeri superiori din școlile europene, cu 

care insituția noastră se află în relații de parteneriat. Lucrările s-au desfășurat într-o atmosferă 

caldă, camaraderească, fiecare vorbitor venind cu idei novatoare pe linie de pedagogie. S-au 

remarcat montajele de prezentare, de excepție, ale celor două universități de stat din Ucraina, 

Odessa și Dnipropetrovsk, exemplu de bună practică în materie de marketing educațional. 

Polițiștii din Germania, Slovacia, Ucraina și Ungaria, dar și colegii români, au fost foarte 

mulțumiți de primirea făcută, au apreciat materialele prezentate, dar mai ales efortul 

organizatorilor, fiecare moment fiind judicios pregătit. Învățământul de ordine și siguranță 

publică din România are o istorie bogată și valoroasă, iar prezentul secolului XXI 

demonstrează necesitatea adaptării acestuia la noul trend informațional. Pregătirea în 

domeniul ordine și siguranță publică a elevilor și studenților români, se ridică la standarde 

europene, fiind foarte asemănătoare mai ales cu trainingul practicat în Germania și Ungaria. 

   

   

   



Pe data de 10.05.2018, întregul efectiv al școlii de Agenți de poliție ,,Vasile 

Lascăr”Câmpina, a participat la ceremonialul militar intitulat RETRAGEREA CU TORȚE, 

pentru a marca printr-o amplă desfășurare de forțe, împlinirea a 50 de ani de la înființarea 

școlii, dar mai ales din respect pentru comunitate. 

Astfel la ora 20.00, în ritmul dat de fanfară cei aproape 1400 de elevi, agenți și ofițeri 

de poliție, au mărșăluit cu torțele aprinse pe traseul Casa Științei- Școala de Agenți de Poliție 

,,Vasile Lascăr”, spre încântarea câmpinenilor strânși în număr mare pe Bulevardul Carol I. 

   

   

   
 

Oaspeții din Germania, Slovacia, Ungaria și Ucraina dar și reprezențanții celorlalte 

școli aparținând Ministerului Afacerilor Interne au aplaudat trecerea în pas de defilare a 

efectivelor, presa locală prezentă la eveniment, folosind oportunitatea de a lua interviuri 

despre impresii cu privire la România și sistemul educațional de ordine și siguranță publică. 

   
 

Mulțumim tuturor participanților și ne dorim ca acest gen de activitate să devină tradiție! 


