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Sărbătorim astăzi 158 de ani de la constituirea unei instituții moderne ce a avut
întotdeauna sarcina de a apăra hotarele României și care în prezent își asumă
responsabilitatea alături de celelalte structuri similare europene de a asigura un
climat de securitate, liberă circulație și justiție pentru toți cetățenii Uniunii
Europene.
În ziua de 24 iulie 1864, domnitorul Unirii și al reformelor, Alexandru Ioan Cuza,
a semnat Decretul Domnesc nr. 892, prin care a dispus:
”… Luând în considerare avantajele ce aduce sistemul după care se află organizați
grănicerii de dincoace de Milcov, prin care se va unifica organizare puterii armate
în toată România.
Am decretat și decretăm:
Art.1 Se înființează în România de peste Milcov grăniceri organizați și administrați
ca cei de dincoace de Milcov.”
Acest text a stat la baza unificării oficiale a forțelor militare de apărare a frontierei
de stat. De-a lungul timpului, Poliția de Frontieră Română a cunoscut
transformări profunde, reușind să devină o instituție fundamentală a statului
român, dovedind că reprezintă o constantă a statului democratic.
În prezent, Poliția de Frontieră Română face parte din Ministerul Afacerilor
Interne și este instituția specializată a statului care exercită atribuțiile ce îi revin
cu privire la supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea și
combaterea migrației ilegale și a faptelor specifice criminalității transfrontaliere
savârșite în zona de competență, respectarea regimului juridic al frontierei de
stat, pașapoartelor și străinilor, asigurarea intereselor statului român pe Dunărea
interioară, inclusiv brațul Măcin si canalul Sulina situate în afara zonei de
frontieră, în zona contiguă și în zona economică exclusivă, respectarea ordinii și
liniștii publice în zona de competență, în condițiile legii.
În permanență organizația profesională a valorizat parteneriatul cu Poliția de
Frontieră Română reușind să contribuie la îmbunătăţirea activităţii tuturor
membrilor săi. Începând cu 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 sau cu ocazia
ocupării posturilor de conducere, Corpul Naţional al Poliţiştilor a contribuit prin
reprezentanţii săi la procesul de reglementare a acestei profesii.

Cu aproximativ 3.150 kilometri de graniță aflată în responsabilitate, Poliția de
Frontieră Română se confruntă permanent cu o problematică extrem de variată
și cu diverse motivații ilicite de tranzitare a frontierei române, pornind de la
migrația ilegală, traficul cu stupefiante, armament si autoturisme furate și
terminând cu contrabanda - sub toate formele ei de manifestare.
În această perioadă complicată de pandemia COVID, dar și de războiul de la
granițele României, Poliția de Frontieră a demonstrat că termenul ”cooperare”
nu este un clișeu, ci o realitate fără de care nu poate exista performanță
profesională. În fața acestor provocări Poliția de Frontieră Română a dat dovadă
de maturitate, capacitate de adaptare și empatie.
Prin activitățile pe care le desfășoară polițiștii de frontieră dovedesc că fac parte
dintr-o instituție modernă, serioasă și profesionistă, iar aprecierile pozitive venite
din partea partenerilor interni și internaționali dovedesc rolul activ în asigurarea
stabilității și securității frontierei române. Polițiștii de frontieră se evidențiază
permanent prin vigilență, devotament și noblețe reușind să facă cinste devizei
"PATRIA ET HONOR" - PATRIE SI ONOARE, înscrise pe însemnul heraldic al
Poliției de Frontieră Române.
La ceas aniversar, organizația profesională Corpul Național al Polițiștilor dorește
să mulțumească tuturor polițiștilor de frontieră pentru prestația și eforturile
depuse în realizarea misiunilor încredințate, asigurându-i de sprijinul și
considerația organizației profesionale. Totodată, le urăm, ca alături de familiile
lor, să aibă parte de sănătate şi putere de muncă.
La mulți ani, stimați colegi!
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