
 

 

   

 

DUPĂ 30  DE  ANI 

 

PRIMEI PROMOȚII DE OFIȚERI ACTIVI DE POLIȚIE 

(31 IULIE 1990) 

             

A fost după 20, apoi după 25 și uite că am ajuns la 30 de ani. 

Pentru mulți dintre semenii noștri acest fapt reprezintă, probabil, doar o simplă cifră, 

iar pentru alții un eveniment, dar pentru Noi, cei care la 31.07.1990, am fost legați prin 

jurământ, pe viață, ca apărători ai Patriei, ai ordinii și siguranței publice, este mult mai mult 

decât atât, este un moment unic și emoționant și ca să citez un ilustru general al Armatei 

Române, (General (r) prof. Dr. MIRCEA CHELARU – MESAJ MANIFEST „DUPĂ 50 DE ANI” - EPISTOLĂ 

DEDICATĂ PROMOȚIEI 1970 DE OFIȚERI ACTIVI DE TOATE ARMELE),   este „bilanț de viață”. 

Noi, am scris împreună un jurnal în care prima filă reprezintă momentul emoționant al 

prezentării noastre, în noua uniformă de ofițer de poliție (oare cum am fost priviți de ceilalți?), 

la unitățile de poliție unde fusesem repartizați, pentru întâia dată, în mod ............ democratic. 

Celelalte file au fost scrise, în continuare, de către fiecare, Eu și Tu, stimată/stimate 

colegă/coleg, iar ultima filă pe care, profesional, aproape toți am scris-o, pe cea a vieții cei 

rămași nu au depus-o, și acum la ceas aniversar, sentimentul de tristețe care mă cuprinde îmi 

cere să menționez că, mai mulți dintre noi au depus ultima filă, prea devreme și unii chiar 

mult prea devreme. 

În amintirea tuturor colegelor și colegilor, dar și a comandanților și profesorilor, care 

au scris ultima filă în jurnalul vieții, să ne înclinăm cu respect și recunoștință. „Dumnezeu să-

i odihnească în pace!”. 

Bunul Dumnezeu ne-a dăruit șansa, nouă celor rămași, de a privi înainte și de a 

completa jurnalul, în continuare, având privilegiul de a privi înapoi,  pentru că este un mare 

privilegiu să avem repere din trecut,  suntem prima promoție de ofițeri activi a Școlii militare 

de ofițeri activi a Ministerului de Interne – arma poliție, după Revoluția din Decembrie 1989, 

care alături de profesori și comandanții/șefii noștri, am constituit suportul unei forțe de poliție, 

ce se năștea în acele momente dificile pentru Patrie și care se dorea  a fi una modernă și 

apropiată comunității. 

Am fost o generație, aparte, care încă din școala militară a luptat pentru modernizarea 

instituției de învățământ polițienesc (în mod deosebit pentru transformarea acesteia în 

Academie de poliție,  de nivel universitar) și a binelui viitor, primind pe deplin meritat titlul 

simbolic de promoție unică, având o mândrie total justificată, cu toții și Eu și Tu dragă și 

stimată/stimate colegă/coleg, că suntem o generație de excepție. 



 

 

   

Am viețuit și trudit în toți acești ani ghidați de idealurile noastre prezentate în școala 

militară, în spirit revoluționar, sau în mai multe rânduri, ........... de revoltă, ministrului de 

interne,  din acele vremuri, contribuind în mod esențial la transformarea instituției, ducând,  

în stradă,  greul multor evenimente, dublate de oprobiul nemeritat al unor semeni (unii „de 

vază” și omniprezenți pe „sticlă”) și am apărat cu credință Patria, ordinea și siguranța  publică, 

până în momentul scrierii ultimei file profesionale în jurnal. 

Am fost promoția de ofițeri polițiști a Revoluției, unică în felul ei și de excepție,  din 

această perspectivă. 

Tot ca atunci și acum, binecuvântați de Dumnezeu și de lumina și căldura razelor 

solare, suntem împreună și este firesc ca în aceste clipe de ceremonial al vieții, să scriem în 

jurnal o nouă filă, nădăjduind că ne vom revedea  „face to face”, colege, colegi și foști 

comandanți și profesori, pentru a demonstra că spiritul a rămas același și chiar în aceste clipe 

de restriște ne întărește și unește mai mult ca oricând. 

Acum, în acest moment aniversar, avem un bagaj de amintiri personale, pe care nimeni 

nu ni-l poate lua, și care formează bagajul nostru comun, zestrea noastră profesională, pentru 

că, împreună, am fost în slujba Patriei și comunității. 

Din aceste considerente, vă adresez rugămintea, să vă alăturați îndemnului 

camaraderesc, de a abandona câteva clipe grijile cotidiene și a ne revedea în „formație 

completă”, după 30 de ani,  pentru a „executa comenzile” doamnelor comandante/domnilor 

comandanți, precum și pentru a „primi” raportul de excepție al „șefului de stat major al Școlii 

militare de ofițeri activi a Ministerului de Interne, decorată cu Ordinul ..............., care, 

totodată, vă prezintă Onorul”. 

În acest context deosebit de încărcat emoțional, să urăm împreună „La mulți ani!” 

promoției de ofițeri de poliție iulie 1990 și Poliției Române, precum și tuturor celor care  au 

slujit-o cu devotament! 

Elev plutonier-major - 1990,  general de brigadă (r) de poliție - 2020- membru activ 

al Organizației profesionale Corpul Național al Polițiștilor (singura organizație 

profesională din Ministerul Afacerilor Interne). 

                                                                                             Tudor-Dorel Sandu 

Postat astăzi, 31 iulie 2020, la 30 de ani de la ceremonialul acordării gradului militar 

de locotenent de poliție, absolvenților primei promoții de ofițeri de poliție, a Școlii militare 

de ofițeri activi a Ministerului de Interne. 

P.S.  Doresc unui număr cât mai mare dintre noi, cei rămași, să recitească, mesajul și 

peste alți 20 de ani, când vom avea  jubileul  și de ce nu, peste alți mulți ani! 

 

  


