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Astăzi, 19 martie 2021 organizația profesională Corpul Naţional al Poliţiştilor sărbătorește 17 ani de la
primul său Congres. Au fost 17 ani în care organizația a depus eforturi zi de zi pentru îmbunătăţirea
activităţii tuturor membrilor săi. Astăzi, putem spune că prin 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, 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 privată a membrilor şi familiilor acestora. Merită
menționat și acordul cu BCR care acordă membrilor credite ipotecare cu dobânda preferențială luând în
considerate și dreptul de chirie, parteneriat unic la nivel instituțional.
În evoluția organizației profesionale se poate evidenția și implementarea unei noi strategii de comunicare
cu fiecare membru al Corpului Național al Polițiștilor prin intermediul site-ului oficial www.cnpromania.ro,
dar și prin pagina de facebook pe care sunt promovate acțiunile polițiștilor cu impact pozitiv asupra
profesiei și care este urmărită zilnic de zeci de mii de polițiști.
Organizația profesională, prin aportul profesional al membrilor săi, a contribuit în domeniul ordinii și
siguranței publice la atingerea obiectivelor strategice ale Uniunii Europene în domeniul Justiţie şi Afaceri
Interne în perioada în care România a deținut Președinția Consiliului UE. De asemenea polițiștilor le-au
revenit noi atribuții în cadrul procesului de retragerea a Regatului Unit din Uniunea Europeană (Brexit).
Din păcate, ca și anul trecut, ne aflăm într-o situație excepțională, dar nu fără ieșire, iar membrilor
organizației profesionale le revin sarcini importante în limitarea propagării virusului COVID 19. În acest
context, suntem convinși că polițiștii vor acționa, în continuare, cu dedicare, hotărâre și profesionalism
dovedite și până în prezent în gestionarea unor situații critice și își vor face datoria în mod exemplar.
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. Suntem încredințați că,
împreună cu toţi poliţiştii oneşti şi merituoşi ce formează personalul Ministerului Afacerilor Interne, vom
putea răspunde nevoilor permanente ale comunităţii.
În aplicarea Strategiei Corpului în perioada dintre congrese 2018-2022, ne exprimăm convingerea că, așa
cum spune și deviza Unitas per Veritatem, prin respect, pasiune, unitate și solidaritate, vom putea să scriem
împreună rânduri în istoria acestei organizații.
Dumnezeu să ne ajute și să ne lumineze calea!
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