Domnule Inspector general adjunct / Onorată asistenţă
Dragi absolvenţi

În calitatea mea de prefect al judeţului Cluj, dar în acelaşi timp şi de profesor universitar, am
dorit să fiu alături de dumneavoastră, la festivitatea absolvirii celei de-a X-a promoţii a Şcolii de Agenţi
de Poliţie “Septimiu Mureşan” din Cluj- Napoca, pentru a transmite respectul şi admiraţia mea tinerilor
care au ales să îmbrăţişeze cariera de poliţist.
Ceremonia de astăzi are semnificaţii aparte atât pentru dascălii şi părinţii voştri, cât mai ales
pentru dumneavoastră cei 148 de absolvenţi ai acestei prestigioase instituţii de învăţământ, care aţi
primit astăzi mult aşteptatul grad de agent de poliţie.
Din această zi, primiţi un nou statut şi deveniţi parte a unui sistem care reprezintă unul dintre
cei mai importanţi piloni ai statului de drept. În curând, veţi ajunge la noile locuri de muncă unde va
trebui să vă integraţi, să formaţi echipă cu oameni experimentaţi, de la care veţi avea ce învăţa. Luaţi ce
este mai bun de la fiecare şi, la rândul dumneavoastră, daţi echipei ce aveţi mai bun.
Să fii în slujba cetăţenilor şi al statului român, nu este o meserie uşoară, însă, sunteţi datori să
respectaţi jurământul faţă de ţară şi principiile acestei instituţii – camaraderie, solidaritate şi muncă în
echipă
Cu o activitate didactică susţinută încă din 2004 - anul înfiinţării, Şcoala de Poliţie din ClujNapoca şi-a clădit de-a lungul unui deceniu de activitate o reputaţie în rândul instituţiilor de profil din
ţară, formând cu succes generaţii de agenţi de poliţie, capabili să asigure respectarea drepturilor, liniştii
şi siguranţei cetăţenilor. Aici aţi pus bazele pregătirii dumneavoastră şi daţi-mi voie să felicit cu această
ocazie întrega echipă managerială, cadrele didactice, care s-au dăruit cu abnegaţie în procesul instruirii.
Vă doresc tuturor ca spiritul deschis şi îndrăzneţ cu care ieşiţi acum de pe băncile şcolii să nu
fie înfrânt şi să nu ajungeţi niciodată să consideraţi fireşti minciuna, abuzul sau nedreptatea. Să vă
păstraţi demnitatea şi curajul intacte!
Dumneavoastră, familiilor şi celor care vă sunt dragi, vă adresez sincere urări de sanătate,
fericire si sincere felicitări pentru obţinerea gradului de agent de poliţie !
Dumnezeu să vă aibă în grijă!

