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În data de 19 octombrie 2021, bobocii Academiei de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" au jurat 

credință patriei lor România, în cadrul ceremonialului depunerii jurământului de credință, eveniment ce 

s-a desfășurat la sediul instituției noastre.  

                               

După aproape 3 săptămâni de pregătire militară intensă aceștia au strigat într-un singur glas ” Jur 

să-mi apăr țara, chiar cu prețul vieții (...)”, moment impresionant ce le va marca, fără doar și poate, întreg 

parcursul lor profesional. 

 

Chiar dacă situația pandemică actuală nu ne-a permis organizarea acestui eveniment cu prezența 

părinților și a persoanelor dragi studenților noștri, am încercat totuși și de această dată, să transmitem 

emoțiile și importanța acestui moment unic prin distribuirea live a ceremonialului pe pagina oficiala de 

Facebook a Ministerului Afacerilor Interne și a Academiei de Poliție"Alexandru Ioan Cuza", toate 

acestea fiind posibile doar cu sprijinul colegilor din cadrul Direcției Informare și Relații Publice. 



         

Nu puține au fost momentele pline de bucurie, emoție și însemnătate atunci când ministrul 

Afacerilor Interne domnul Lucian BODE și comandantul (rectorul) Academiei de Poliție domnul 

locotenent colonel CHINDRIȘ Claudiu Stefan  le-au transmis tinerilor noștri boboci prin alocuțiunile 

lor, mesaje de încurajare și apreciere pentru reușita lor de a se alătura celor care îmbracă cu cinste și 

onoare uniforma de student al Academiei de Poliție. 

 

 

La acest eveniment au participat alături de cadrele didactice ale instituției noastre și reprezentanți 

ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne, precum și oficialități ale diferitelor instituții publice. 

 Nu în ultimul rând, folosim și noi, cadrele didactice și personalul Academiei de Poliție, plăcutul 

prilej, de a-i felicita pe această cale pe tinerii nostri colegi și să le urăm mult succes în cariera pe care și-

au ales-o! 

 

Vivat Academia, Vivant Professores! 
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