
    

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                        

   

 

 
MESAJ CU OCAZIA AVANSĂRII ÎN GRADUL PROFESIONAL A POLIȚIȘTILOR 

DIN POLIȚIA DE FRONTIERĂ ROMÂNĂ 
 

 

 

 "..Până acum a intrat în țară cine a vrut, pe unde a vrut, fără să ne preocupam 

îndeajuns de unde vin, pentru cine vin și unde merg. Aceasta stare de lucruri care 
constituie un pericol vădit pentru ordinea și siguranța internă a statului nu mai poate fi 

tolerată. Vă rog, prin urmare, a avea deosebita priveghere asupra executării serviciului 
de poliție în punctele de fruntarii, fie ca acest serviciu ar fi de îndeplinit de ofițeri de 

poliție speciali, fie ca ar fi de îndeplinit de agenții vamali sau de șefii de gări, și de alți 

ofițeri și agenți de poliție special însărcinați în puterea legii" (Vasile Lascăr, ministru de 
interne în anul 1903). 

 
În 2018, urmare a eforturilor depuse permanent de către fiecare polițist de 

frontieră, România este apreciată pentru contribuția importantă adusă în cadrul 
operațiunilor comune de combatere a migrației ilegale, iar Poliția de Frontieră Română 

dovedește capabilitatea asigurării unui control eficient la ”fruntarii”. 
 

În dovedirea parteneriatului pe care îl are cu Poliția de Frontieră Română, și 
pentru prima dată în istoria Ministerului Afacerilor Interne, Corpul Național al Polițiștilor 

susține financiar o asigurare de viață pentru toți membri acesteia și are o contribuție 
substanțială la asigurarea lor de sănătate. De asemenea, Corpul Național al Polițiștilor 

și-a stabilit o strategie pe termen mediu și lung având drept scop redarea încrederii 
polițiștilor și certitudinea apartenenței la profesie. Obiectivele propuse vor putea fi 

îndeplinite numai prin colaborarea permanentă cu Poliția de Frontieră Română. 

 
Corpul Național al Polițiștilor asigură pe toți membrii săi că va depune toate 

eforturile în apărarea și promovarea profesiei, iar cu prilejul avansării în gradul 
profesional următor, dorește tuturor polițiștilor de frontieră români multă sănătate lor 

și familiilor lor.  
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