
    

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                           

   

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

În considerarea 

Contextului determinat de evoluția pandemiei de SARS COV 2 la nivel mondial, european și național 
Rolului Poliției Române și Poliției de Frontieră Române alături de sistemul sanitar de a proteja populația 

prin acțiuni de prevenire și combatere a pandemiei și efectelor ei 
Strategiei organizației profesionale de a fi alături de membri săi pentru creșterea actului profesional și 
consolidării parteneriatului polițist-comunitate 

Corpul Național al Polițiștilor a inițiat Campania Turul României în pași de alergare! prin care dorește 
să vină în sprijinul copiilor polițiștilor decedați de COVID. În acest sens maratonistul Cernat Dănuț a 

făcut Turul României în alergare pentru ei, în 80 de zile. Startul l-am dat în ziua de, 01.06.2021, ora 
0900 din Piața Universității, iar sosirea, după aproximativ 2550 de km parcurși, s-a realizat la 20 august, 

în același loc. A existat documentare foto-video pe traseul de deplasare al colegului nostru. De 
asemenea, am prezentat pe pagina de facebook a Corpului Național al Polițiștilor, povestea familiilor 
de la care am obținut acordul în prealabil și care au avut de suferit în urma dispariției unui membru de 

familie din cauza virusului COVID 19 
(cu titlu de exemplu:https://www.facebook.com/cnpromaniaoficial/posts/857940561504892, 

https://www.facebook.com/cnpromaniaoficial/posts/853987371900211).  

Acest tur al României a dat startul strângerii de sume de bani în contul RO93 BRDE 410 SV 
36475774100, sume ce vor fi donate către copiii polițiștilor decedați de COVID. 
Turul României s-a desfășurat etapizat, astfel: 

Etapa Punct plecare Punct sosire Nr km  

1.  București Oltenița 64   

2.  Oltenița Călărași 70   

3.  Călărași Adamclisi 80   

4.  Adamclisi Mangalia-Vama Veche 95   

5.  Vama Veche Constanța 55   

6.  Constanța Babadag 90   

7.  Babadag Tulcea 36   

8.  Tulcea Brăila 94   

9.  Brăila Galați 24   

10.  Galați Tg Bujor 61   

11.  Tg Bujor Bărlad 52   

12.  Bărlad Vaslui 54   

13.  Vaslui Huși 48   

14.  Huși Iași 80   

15.  Iași Trifești 38   

16.  Trifești Manoleasa Prut 79   

17.  Manoleasa Prut Rădăuți Prut 41   

18.  Rădăuți Prut Dărăbani-Dorohoi 70   

19.  Dărăbani-Dorohoi Suceava 44   

20.  Suceava Câmpulung Moldovenesc 67   

21.  Câmpulung Moldovenesc Vatra Dornei 43   

22.  Vatra Dornei Cîrlibaba 39   

23.  Cîrlibaba Borșa 54   

24.  Borșa Sighetul Maramației 82   

25.  Sighetul Maramației Negrești Oaș 56   

26.  Negrești Oaș Satu Mare 49   

27.  Satu Mare Valea lui Mihai 69   

28.  Valea lui Mihai Oradea 68   

29.  Oradea Salonta-Chișinău Criș 74   

30.  Chișinău Criș Arad 43   

31.  Arad Timișoara 54   

32.  Timișoara Buziaș – Lugoj 60   

33.  Lugoj Caransebeș 46   

34.  Caransebeș Băile Herculane 76   

35.  Băile Herculane Orșova-Turnu Severin 52   
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36.  Turnu Severin Maglavit 54   

37.  Maglavit Bechet 96   

38.  Bechet Corabia 47   

39.  Corabia Tr Măgurele 80   

40.  Tr Măgurele Zimnicea 41   

41.  Zimnicea Giurgiu 60   

42.  Giurgiu București 65   

 TOTAL KILOMETRI 2550   

 
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 continuare aveți prezentate două cazuri ale familiilor colegilor noștri decedați de COVID și care au 
fost postate pe pagina de facebook a organizației. 
https://www.facebook.com/cnpromaniaoficial/posts/857940561504892 

18.08.2021 
Azi vă prezentăm cazul colegului nostru agent șef adjunct de poliție Vecea Cristian din cadrul SPF 

Jimbolia care a decedat la data de 16 august 2020, la vârsta de 43 de ani, ca urmare a îmbolnăvirii cu 
virusul SARSCOV 2. 
Soția colegului nostru ne-a relatat: ”În iulie, în ziua când s-a întors de la serviciu, mi-a spus că toată 

ziua, la muncă, l-a deranjat ceva la ochi, și s-a scărpinat până nu a mai putut. A doua zi a făcut febră 
și a sunat la medicul de familie, care i-a spus să se ducă la spital pentru testare. ”Silvana mă duc până 

la spital pentru o analiză și mă întorc repede!” – acestea au fost ultimele cuvinte pe care soțul meu mi 
le-a spus în față. În 23 iulie a fost internat la Spitalul Militar Timișoara, iar ulterior datorită înrăutățirii 
stării sale de sănătate a fost transferat la Spitalul ”Victor Babeș” Timișoara. În cele din urmă în data de 

16 august am primit vestea că soțul meu s-a prăpădit! 
Nici acum, la un an de la deces, nu îmi dau seama ce s-a întâmplat și nici nu știu cum vom trece, eu și 

copii, peste acest eveniment. Fetița are 8 ani și este în clasa a II a, iar băiatul este student anul IV la 
Medicină, ambii învață în Timișoara. Ne-am mutat aici în urmă cu câțiva ani pentru copii, am început 
să construim o casă, care nu este terminată. În prezent ne descurcăm foarte greu, nu avem nici energie 

electrică.” 
Dacă doriți să ajutați această familie greu încercată o puteți face donând în conturile 

RO93BRDE410SV36475774100 (cont în lei) sau RO25BRDE450SV05758454500 (cont în euro) ce au 
fost deschise în cadrul campaniei ”Turul României în pași de alergare!” sau distribuind această postare. 
https://www.facebook.com/cnpromaniaoficial/posts/853987371900211 

11.08.2021 
După peste 1800 de km parcurși, colegul nostru aleargă în județul Mehedinți și se îndreaptă spre 

Calafat, județul Dolj. Azi, ne dorim să vă prezentăm cazul unui coleg de la Poliția de Frontieră, 
Mateescu Emanoil care și-a desfășurat activitatea la ITPF Timișoara – PF Gârla Mare, județul 
Mehedinți, timp de peste 25 de ani.  

În data de 7 aprilie după ce s-a întors de la serviciu a început să acuze dureri specifice COVID, dar 
testele repetate, chiar și în timpul serviciului, au fost negative la prezența virusului. În data de 13 

aprilie, după un test pozitiv la COVID, a fost internat în Spitalul de Boli Contagioase Drobeta Turnu 
Severin, iar ulterior datorită faptului că starea sa s-a înrăutățit, la data de 17 aprilie a fost transferat 

la Spitalul Militar Central București. La acest spital a fost internat pe secția ATI până pe data de 17 
mai când a decedat. 
Tragedia familiei Mateescu, abia a început. La decesului lui Emanoil, toate creditele efectuate de 

acesta au devenit scadente anticipat, deoarece relația de 28 de ani a acestuia cu partenera sa de 
viață nu a fost oficializată. Una din bănci i-a comunicat că rata la creditul ipotecar de 200 EU trebuie 

preluată de moștenitori, adică de Nicoleta, fata lui Emanoil și Florica, în vârstă de 18 ani și care este 
elevă în clasa XI a în momentul de față. 
Dna Florica ne-a transmis printre lacrimi că nu știe cum va trece peste această încercare a vieții, mai 

ales că are de susținut în continuare moral și material o adolescentă rămasă fără unul din părinți. 
 

Vă mulțumim pentru colaborare și susținerea dumneavoastră și vă stăm la dispoziție pentru orice alte 
informații necesare. Persoana de contact este Bădilă Florentin Marian, telefon 0743014190. Acest 
comunicat a fost postat la adresa: https://www.cnpromania.ro/upload/blog/comunicat_de_presa_20082021.pdf. 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL 
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