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La 19 martie 2019 Corpul Naţional al Poliţiştilor sărbătoreşte 15 ani de la primul său 

Congres. Privind în urmă, la anii care au trecut, putem spune că singura organizaţie profesională 

a poliţiştilor a contribuit la îmbunătăţirea activităţii tuturor membrilor săi. 

Începând  cu  propunerile  legislative  privind  activitatea  Ministerului  Afacerilor Interne  

şi a structurilor subordonate, reglementările  privind cariera şi întărirea autorităţii poliţiştilor, prin 

participarea la concursurile organizate ca urmare a demersurilor de reducere a deficitului de 

personal sau cu ocazia ocupării posturilor de conducere, Corpul Naţional al Poliţiştilor a contribuit 

prin reprezentanţii săi la procesul de reglementare a acestei profesii. 

Strategia de eficientizare a organizaţiei profesionale având ca principiu garantarea 

protecţiei membrilor săi a căpătat în ultimul an noi valenţe prin susţinerea financiară 

consecventă în caz de deces, în situații de îmbolnăviri, dar și situația fericită precum nașterea 

unui nou membru al familiei, având totodată şi o contribuţie substanţială la asigurarea de 

sănătate voluntară private a membrilor şi familiilor acestora. În vederea perfecţionării pregătirii 

profesionale a membrilor săi, Corpul Naţional al Poliţiştilor a organizat şi sprijinit financiar  cursuri 

în specialităţi pentru care nu există forme  de  pregătire  acreditate  în  cadrul  Ministerului  

Afacerilor  Interne  la  care  au participat peste 2500 de membri. 

Acum este momentul în care privim spre viitor cu încrederea că împreună vom face 

faţă noilor provocări presupuse de relaţia poliţist  – comunitate, care vor atrage încrederea, 

respectul şi sprijinul societăţii. Împreună, cu iniţiativă, curaj şi determinare vom depăşi dificultăţile 

şi vom reuşi să rămânem uniţi. 

Organizaţia profesională Corpul Naţional al Poliţiştilor  adresează membrilor săi, 

familiilor acestora precum şi  celor apropiaţi, cele mai  calde urări de bine, sanătate, 

prosperitate şi împliniri. Ne exprimăm convingerea că, împreună cu toţi poliţiştii oneşti şi 

merituoşi ce formează personalul Ministerului Afacerilor Interne, vom putea răspunde nevoilor 

permanente ale comunităţii. 

Așa cum spune și deviza Corpului, Unitas per Veritatem, vom putea să scriem împreună  

rânduri în istoria acestei organizații. Acestea vor fi despre respect, parteneriat și pasiune. 

 
Dumnezeu să ne lumineze calea! 

 
 
 

LA MULȚI ANI CORPUL NAȚIONAL AL POLIȚIȘTILOR! 


