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La data de 11 noiembrie sărbătorim Ziua Veteranilor și sfârșitul Primului Război Mondial, 

această zi fiind aleasă pentru  simbolistica ei, fiind data la care în noiembrie 1918, la ora 11.00, 

a avut loc încheierea Armistiţiului între Puterile Antantei şi Germania, în urma căruia se punea 

capăt Primului Război Mondial şi se creau condiţiile necesare realizării, în ţara noastră, a Marii 

Uniri de la 1 Decembrie 1918. 

 

Totodată, în acest an Ministerul Afacerilor Interne marchează 22 de ani de participare cu 

personal propriu la misiuni și operații în afara teritoriului național în sprijinul păcii și al 

securității, pentru gestionarea situațiilor de criză și pentru stabilizarea și reconstrucția zonelor 

post-conflict. În această perioadă de timp aproximativ 2000 de polițiști și jandarmi au executat 

misiuni cu grad ridicat de risc, demonstrând un înalt profesionalism, reprezentând cu cinste și 

onoarea România, iar aceste merite le-au fost recunoscute, nu de puține ori, prin distincțiile 

acordate. 

 

Organizația profesională Corpul Național al Polițiștilor salută inițiativa fondării Asociației 

Polițiștilor și Jandarmilor Veterani din Teatrele de Operații mai ales în contextul adoptării și 

promulgării, la data de 07 august 2020, a Legii nr. 168 pentru recunoașterea meritelor 

personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului 

statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat. 

Adoptarea actului normativ a constituit, în primul rând, o reparație morală și legală, aducând o 

meritată recunoaștere instituțională participanților la misiunile internaționale din zonele de 

misiune și din teatrele de operații din cadrul sistemului național de ordine și siguranță publică.  

Asociația își propune să se implice activ în promovarea expertizei membrilor APJVTO în 

toate domeniile politicilor guvernamentale în care aceasta ar putea fi folosită. 

Pe acestă cale Corpul Național al Polițiștilor își exprimă disponibilitatea promovării 

reciproce și colaborării permanente cu Asociața Polițiștilor și Jandarmilor Veterani din Teatrele 

de Operații. 

 

Organizația profesională Corpul Național al Polițiștilor îi asigură pe colegii noștri 

participanți în teatrele de operații de înalta noastră considerație față de sacrificiile pe care le-

au făcut pentru România, ne închinăm în fața memoriei celor care au făcut sacrificiul suprem 

pentru țară, iar gândurile noastre se îndreaptă spre familiile greu încercate! 
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