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La data de 28 septembrie 2018 la Academia de Poliție ”A.I.Cuza” București a avut
loc depunerea Jurământului Militar de către aproximativ 600 de tineri în prezența
ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, a reprezentanților instituțiilor din sistemul
de ordine publică și siguranța națională și ai Corpului Național al Polițiștilor.
Precizăm că Seria 2018 este formată din
aproximativ 400 de băieți și 200 de fete, studenți
la

specializările

drept,

poliție,

jandarmi,

pompieri, poliție de frontieră și penitenciare. Cea
mai mare medie de admitere de anul acesta a
fost 10, obținută de un candidat pentru locurile
Facultății de Pompieri.
Cinci

dintre

cei

mai

noi

studenți

ai

Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” sunt
elevi olimpici naționali la limba spaniolă, istorie, limba rusă și limba franceză.
Alți cinci studenți beneficiază de prevederile Ordinului de Ministru privind
școlarizarea în unitățile de învățământ ale MAI a copiilor angajaților răniți sau decedați
în misiune.
De asemenea, 25 dintre studenții care au
promovat anul acesta examenul de admitere la
Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”
provin din rândul minorităților naționale din
România.
Ministrul Afacerilor Interne le-a transmis
proaspeților studenți: “A fi ofițer în Ministerul
Afacerilor Interne presupune asumare! Atât timp cât aveți conștiința împăcată, cât știți
că ați acționat în concordanță cu prevederile legale în vigoare, nu lăsați pe nimeni să
vă timoreze, indiferent despre cine ar fi vorba! Nimeni nu este mai presus de lege și

respectarea ei este singura voastră garanție și, în același timp, singura voastră
protecție”.
Corpul Național al Polițiștilor este organizația profesională care prin prezența și
competențele sale însoțește întreaga carieră profesională, de la debutul acestuia prin
depunerea jurământului, avizul acordat la examenul de definitivare în profesie,
asistența

și

avizele

la

acordarea

gradelor

profesionale,

la

derularea

examenelor/concursurilor pe funcții, în cadrul regimului disciplinar, dar și în momente
fericite sau mai puțin fericite ale membrilor polițiști și familiilor acestora.
La închiderea festivităților, tinerilor le-au fost adresate urări de sănătate și succes,
cu speranţa că aceştia vor certifica așteptările prin rezultate deosebite la învățătură.
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