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Organizația profesională Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în perioada  24 
– 26 ianuarie a.c.,  peste 16.000 de polițiști, jandarmi, pompieri și angajați ai altor 

structuri ale MAI sunt mobilizați, la nivel național, pentru asigurarea măsurilor de ordine 
publică și a intervențiilor în caz de urgență. 

 
La datorie, în această mini-vacanță, se află și echipajele de poliţie rutieră care sunt 

prezente în zonele turistice, dar şi pe principalele artere, pentru prevenirea accidentelor 
şi fluidizarea traficului. Pentru evitarea accidentelor, recomandăm tuturor să manifeste 

o atitudine preventivă în ceea ce priveşte circulaţia pe drumurile publice, prin adaptarea 
vitezei la condiţiile meteorologice şi a celor din trafic. În medie, în fiecare zi, acționează 

în dispozitivul de siguranță rutieră 1.600 polițiști rutieri cu 290 aparate radar. 
 

Pe lângă măsurile pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice, reprezentanții structurilor 
Ministerului Afacerilor Interne participă, la nivelul întregii țări, la ceremoniile militar-

religioase dedicate Zilei Unirii Principatelor Române. 

 
Unirea Principatelor Române a avut loc la jumătatea secolului al XIX-lea prin unirea 

statelor Moldova și Țara Românească sub numele Principatele Unite ale Moldovei și 
Țării Românești. Procesul unirii, bazat pe puternica apropiere culturală și economică 

între cele două țări, a cunoscut o etapă decisivă, care s-a dovedit a fi ireversibilă, prin 
alegerea colonelului moldovean Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al ambelor 

principate, la 5 ianuarie 1859 în Moldova și la 24 ianuarie 1859 în Țara Românească. 
Din acele vremuri evidențiem că Nicolae Grigorescu, pictorul, i-a trimis o scrisoare lui 

Alexandru Vlahuţă: "Ne vine vestea că s-a ales Cuza domnitor în amândouă capitalele. 
Am lăsat tot. Am pus şaua pe cal şi fuga la târg. Atunci am văzut eu ceea ce va să zică 

bucuria unui popor: cântece, jocuri, chiote în toate părţile. Îţi ieşeau oamenii în drum 
cu oala plină cu vin. Care cum se întâlneau luau vorba de Cuza, de unire, se îmbrăţişau 

şi încingeau hora în mijlocul drumului. Şi era un ger de crăpau pietrele, dar unde mai 
stă cineva în casă. Am văzut bătrâni care plângeau de bucurie." 

 

Conform Legii nr. 171/2014 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române, a fost 
declarată zi de sărbătoare națională, autoritatile administratiei publice centrale si locale 

pot organiza si/sau sprijini logistic si material manifestari cultural-artistice dedicate 
acestei zile. 

În acest sens în Capitală, la sediul Academiei de Poliţie care poartă numele domnitorului 
Alexandru Ioan Cuza a avut loc un ceremonial de depuneri de coroane de flori la statuia 

domnitorului. La ceremonialul, devenit tradiție, participă studenți și reprezentați ai 
conducerii MAI. Cu această ocazie și Corpul Național al Polițiștilor a depus o coroană de 

flori la statuia domnitorului. 

La multi ani, tuturor românilor! 
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