Domnilor profesori,
Stimați colegi,
Dragi studenți,
Începem astăzi anul universitar 2021-2022, an universitar care, deși debutează
într-un context mai puțin favorabil, având în vedere creșterea numărului de
infectări cu virusul SARS-CoV-2, reprezintă o oportunitate pentru fiecare dintre
noi de a ne adapta și îmbunătăți procesul de învățare prin utilizarea unor noi
mijloace și metode de comunicare.
Deși trecem prin perioada cea mai dificilă din istoria noastră recentă, atât noi cât
și societatea românească în ansamblul ei am demonstrat că suntem capabili să ne
ridicăm la înălțimea așteptărilor și să depășim dificultățile provocate de această
pandemie. Faptul că putem să fim astăzi aici, chiar cu limitări și restricții, se
datorează sacrificiului, efortului și eficienței personalului medical din România și
din lume, care a luptat, și continuă să lupte, cu aceast virus teribil. Permiteți-mi
ca pe această cale să le mulțumesc în numele nostru, al tuturor!
Dragi boboci, doresc să vă felicit pentru parcurgerea cu succes a tuturor etapelor
din procesul extrem de dificil de selecție, prin care ați demonstrat că sunteți la
înălțimea așteptărilor că aveți caracterul și forța interioară necesare pentru a
deveni ofițeri ai Ministerului Afacerilor Interne și apărători ai legii.
Stimați colegi și acest an universitar va fi unul plin de provocări, care ne vor obliga
să ne demonstrăm capacitatea de adaptare în fiecare moment, dar perioadele de
criză sunt cele care fac posibilă evoluția, obligându-ne să devenim mai buni și să
ne autodepășim.
În acest an universitar va trebui să fim perseverenți și să demonstrăm în fiecare
moment că suntem capabili să depășim obstacolele, care se vor ridica în calea
noastră, astfel încât procesul de învățământ să se desfășoare în cele mai bune
condiții, iar de pe porțile Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza să iasă, ca
întotdeauna, ofițeri de elită, care să afirme cu mândrie că sunt absolvenții ai
acestei prestigioase instituții de învățământ.
Reorganizarea Academiei de Poliție este piatra de temelie a reformei Ministerului
Afacerilor Interne. Ca parte a noii viziuni strategice, în luna mai a acestui an s-a
adoptat o Hotărâre de Guvern pentru reorganizarea și funcționarea Academiei de
Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, urmând ca studiile la nivel de licență să se
desfășoare în cadrul a două facultăți: Facultatea de Politie şi Facultatea de
Pompieri. A fost un pas firesc înspre modernizarea programelor de pregătire

academică și profesională, respectiv către lărgirea sferei de recrutare a corpului
universitar, prin cooptarea unor specialiști cu o reputație academică
incontestabilă.
Prin acest demers au fost create premisele reformei Academiei si Ministerului
Afacerilor Interne deopotrivă, în ideea că studenții care ies de pe băncile
Academiei să fie bine pregătiți profesional și cu o înaltă ținută morală.
Dragi studenți, în aceste vremuri dificile este crucial ca fiecare dintre noi să
demonstreze tărie de caracter și putere de sacrificiu, sens în care vă rog să
înțelegeți decizia instituțională de impunere a unor măsuri restrictive în
următoarea perioadă în ceea ce privește părăsirea Academiei. Rolul oricărei astfel
de măsuri, în contextul pandemic, este acela de a menține o atitudine responsabilă
și are în vedere, în primul rând, protecția dumneavoastră și a procesului
educațional. Mulțumesc familiilor și prietenilor studenților noștri, precum și
tuturor acelora care i-au susținut și îi susțin în această perioadă dificilă, fără al
căror suport nu ne-am putea afla astăzi aici.
Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza se bazează pe un corp didactic format
din oameni profesioniști, pasionați și preocupați să ofere în permanență
studenților sprijinul și suportul necesar pentru a susține formarea profesională și
personală a acestora. Astfel vă îndemn să fiți ambițioși și dornici de cunoaștere,
să învățați cu temeinicie și să încercați să asimilați cât mai multe cunoștințe din
experiența împărtășită de membri acestui corp profesional extraordinar.
Profit de această oportunitate pentru a mulțumi fiecărui cadru al Academiei de
Poliție Alexandru Ioan Cuza pentru profesionalismul și dedicarea cu care s-au
implicat în activitate, astfel încât noul an universitar și procesul de formare al
viitorilor ofițeri ai MAI să poată debuta în cele mai bune condiții.
Dragi colegi, vă mulțumesc pentru felul în care m-ați primit în echipa voastră și
vreau să vă asigur că întotdeauna voi fi alături de dumneavoastră în această
misiune nobilă, ce are ca obiectiv formarea viitorilor apărători ai legii și ai statului
Român.
Privim cu admirație și mândrie către absolvenții Academiei de Poliție Alexandru
Ioan Cuza, pe care îi considerăm un exemplu demn de urmat pentru fiecare dintre
noi, întrucât ei reprezintă pilonii pe care se sprijină osatura statului român,
oameni de onoare, care au pus tot timpul binele celuilalt în fața binelui propriu și
prin curaj, perseverență și sacrifciu s-au pus în permanență în slujba societății.
Sper ca voi studenții să le urmați exemplul, iar pe parcursul prezenței în
Academie și pe parcursul întregii voastre cariere, să arătați respect pentru cei din
jur, astfel încât prin comportamentul propriu să impuneți respect. Un ofițer trebuie
să fie un lider, iar pentru toți cei din jur trebuie să fie în permanență un exemplu
demn de urmat.

În anul absolvirii Academiei, dacă veți demonstra seriozitatea și pregătirea
necesare pentru a putea face față grelei și nobilei misiuni pe care o veți avea pe
parcursul carierei profesionale, aceea de a apăra ordinea de drept, liniștea și
interesele legitime ale fiecărui cetățean, cu siguranță veți deveni acei ofițeri
model, la care ne gândim cu admirație.
Îmi doresc ca încrederea și mândria pe care o citesc în ochii fiecăruia dintre voi
să vă călăuzească viața și activitatea.
Mult succes în noul an universitar!

