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În data de 15 iulie a.c, tinerii absolvenți ai promoției 2021 din cadrul Academiei de Poliție
„Alexandru Ioan Cuza”, au depus jurământul de credință față de patrie.
Aceștia au strigat într-un singur glas ”Jur să respect Constituția, drepturile și libertătile
fundamentale ale omului, să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării (...)”, moment impresionant
ce le va marca, fără doar și poate, întreg parcursul lor profesional.
În această zi solemnă, dar și emoționantă, tinerilor le-au fost acordate gradele de subinspector
de poliție, respectiv de sublocotenent în aplauzele tuturor celor prezenți.

La festivitate a participat domnul Lucian BODE, ministrul Afacerilor Interne, precum și
reprezentanți ai inspectoratelor generale, oficialități ale diferitelor instituții publice, precum și înalte fețe
bisericești.
Șefa promoției Academiei de Poliție – 2021 a fost declarată subinspector Bianca - Andra
Merișanu. De asemenea, sublocotenent Emanoil Petru Ovadiuc este șeful promoției Facultății de
Pompieri, iar Laura Cristina Dumitru a fost desemnată șefa promoției Facultății de Arhivistică. În cadrul
ceremoniei, domnul ministru Lucian BODE i-a premiat pe cei trei și i-a felicitat, urându-le succes în
cariera profesională.
Ceremonia de avansare s-a încheiat cu defilarea întregului efectiv de tineri absolvenți prin fața
părinților, rudelor și distinșilor invitați.
Totodată în această zi plină de însemnătate pentru întreaga comunitate universitară s-a oficializat
de către preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, slujba
de sfințire a locului și a Pietrei de Temelie a Sfântului Lăcaș ce se va înălța în incinta Academiei de
Poliție, ce va purta hramul Sfântului Apostol Toma.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul i-a menționat pe cei trei binefăcători principali care au
făcut posibil ca acest proiect să devină realitate: domnul Lucian Bode, Ministrul Afacerilor Interne,
domnul comisar șef de poliție conf. univ.dr. David Ungureanu, comandantul (rectorul) Academiei de
Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” și Arhim. Ciprian Grădinaru de la Paraclisului Catedralei Naționale.
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