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Am asistat astăzi, 9 octombrie 2020, ca în fiecare an, la un moment extrem de încărcat 

deopotrivă de mândrie și responsabilitate și anume la Ceremonialul depunerii Jurământului 

Militar al studenților anului I, eveniment ce a avut loc la sediul Academia de Poliţie "Alexandru 

Ioan Cuza" din Bucureşti. 

 Dată fiind situația actuală, privind pandemia Covid 19, care ne-a pus pe fiecare la grea 

încercare, doar prin efortul colectiv, am reușit să organizăm acest moment unic pentru tinerii 

noștri studenți. 

 La acest eveniment emoționant, chiar dacă anul acesta a lipsit prezența părinților și a 

persoanelor dragi studenților noștri, le-au fost aproape distinșii noștri invitați din structurile 

M.A.I. precum și viitorii lor dascăli și comandanți.  

 



 Din partea conducerii M.A.I. a fost desemnat să participe în calitate de reprezentant al 

ministrului Afacerilor Interne, domnul director, colonel în rezervă Traian BERBECEANU, 

care a ținut o alocuțiune sinceră și emoționantă ce a ajuns fără doar și poate la sufletele și 

inimile studenților, ale părinților acestora și întregului auditoriu. De asemenea, ne-am bucurat 

și de prezența domnului Secretar de stat, Norocel Pompiliu STROE, care, ori de câte ori a fost 

invitat “la noi acasă” a răspuns favorabil.  

Nu a lipsit nici alocuțiunea rectorului Academiei de Poliție, domnul conf.univ.dr. 

Cătălin Andruș care a ținut să sublinieze faptul că „pentru toți cei care și-au ales o profesie într-

o instituție a sistemului de securitate națională, depunerea jurământului reprezintă unul dintre 

cele mai importante și pline de semnificații momente din carieră”.      

 Chiar dacă ceremonia de depunere a jurământului a ieșit perfect, în spatele acesteia sunt 

multe ore de pregătire și emoții pe măsură. 

 

 Dorim să mulțumim pe această cale tuturor celor care au participat la buna desfășurare 

a acestui eveniment și nu în ultimul rând colegilor de la Direcția Informare și Relații Publice 

care au făcut posibilă pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne o transmisie în 

direct astfel încât persoanele dragi să poată împărtăși emoțiile alături de studenții noștri! 

 

Felicitări și succes dragi studenți pe drumul pe care l-ați ales! 
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