
    

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                           

        COMUNICAT 

 

Vineri, 20 august 2021, ora 14, după 80 de zile și 2250 de km parcurși în ”Turul României în pași de 
alergare!” Cernat Dănuț a finalizat această cursă.  La festivitatea 

organizată cu acest prilej a fost prezent secretarul de stat din MAI 
domnul Aurelian 
Păduraru, care l-a 

felicitat pe Cernat 
Dănuț și a 

transmis că 
lucrătorii 

Ministerului 
Afacerilor Interne 
susțin această 

campanie de 
strângere de 

fonduri în sprijinul 
copiilor colegilor 
noștri care au 

pierdut lupta cu virusul COVID. De asemenea i-a 
acordat Placheta de Onoare a Ministerului Afacerilor 

Interne în semn de recunoaștere a eforturilor susținute în această campanie. Domnul chestor de poliție 
Stancu Petre – președintele organizației 
profesionale l-a felicitat pe Dănuț Cernat pentru 

menținerea ritmului și respectarea programului în 
cursa extraordinară în jurul României de 2550 de 

km, ce reprezintă o performanță unică la nivel 
național, pentru promovarea în mass media locală 
și centrală a cauzei polițiștilor decedați de COVID și 

a situației familiilor acestora. A adresat mulțumiri 
tuturor celor care au fost alături în această 

campanie și a menționat că deși Turul României în 
pași de alergare s-a încheiat, campania de 
strângere de fonduri în sprijinul copiilor colegilor 

noștri care au pierdut lupta cu virusul COVID 
continuă. Precizând că până în momentul de față, 

în lupta împotriva COVID, au fost răpuși 50 de 
lucrători ai Ministerului Afacerilor Interne, din care 

29 polițiști (19 polițiști și 10 polițiști de frontieră). 
În acest sens a arătat că cei care doresc să doneze 

vor avea această posibilitate deoarece conturile 
(RO93BRDE410SV36475774100 - cont în lei sau 
RO25BRDE450SV05758454500 -cont în euro) vor 

rămâne deschise în continuare, iar sumele de bani 
strânse vor fi distribuite către aceste familii greu 

încercate. De asemenea i-a acordat Placheta de 
Onoare a Corpului Național al Polițiștilor pentru 

promovarea şi susţinerea în raporturile cu celelalte 
instituţii ale statului şi cu societatea civilă a 
tradițiilor, intereselor şi scopurilor generoase 

urmărite de poliţişti și pentru perseverența și 
spiritul de sacrificiu dovedite în Turul României în pași de alergare! 
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