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Edward Deară, student al Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” a luptat din răsputeri
pentru a își îndeplini visul. Povestea sa începe cu sintagma “candidatul de ieri, studentul de astăzi și
ofițerul de mâine”:

“Aș dori să vă vorbesc despre momentul admiterii, moment unic pentru mine și care m-a
determinat să public 6 cărți de teorie și teste de limba engleză pentru admiterea la Academia de Poliție.
În 2017 susțineam pentru prima oară examenul de admitere în cadrul acestei instituții de învățământ
superior. La acel moment, din păcate, nu am putut beneficia de o pregătire cu un profesor de limba
engleză, din cauza situației financiare modeste, fapt care a condus la nepromovarea examenului. Acest
lucru m-a ambiționat, iar cu ajutorul părinților mei, care m-au susținut necondiționat, am reușit să
beneficiez de o pregătire cu unul dintre profesorii de la care am avut cel mai mult de învățat. Astfel, un
an mai târziu, urma să susțin examenul pentru a doua oară, însă, de data aceasta, mult mai încrezător în
propriile forțe.
După promovarea examenului de admitere în 2018, am început să studiez gramatica limbii
engleze, am încercat să pun bazele primei culegeri de teorie de limba engleză și să aduc în România o
culegere de teste grilă cu răspunsuri și explicații privind partea riguroasă de morfologie cerută în cadrul
examenului.
După trei ani de muncă asiduă, acest lucru este astăzi posibil datorită faptului că nicio secundă
nu m-am oprit din a spera și lupta pentru acest vis, și anume de a-i ajuta pe vitorii candidați, care ulterior
mi-au devenit colegi.

Doresc să demonstrez că putem realiza întotdeauna ceea ce ne dorim, indiferent de vârstă,
trebuie doar să avem încredere în noi înșine și îmi mai doresc ca aceste cărți, pe care cu greu am reușit
să le public, să ajungă la acei elevi, care au o situație financiară modestă și nu pot dispune de o pregătire.
În toate aceste titluri se regăsește "candidatul de ieri, studentul de astăzi și ofițerul de mâine."
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