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Azi, 24 iulie 2017 aniversăm Ziua Poliției de Frontieră Române, data la
care domnitorul Alexandru Ioan Cuza, prin Înaltul Decret Domnesc 893 din 24
iulie 1864, a organizat serviciul grăniceresc din Moldova după modelul celui din
Țara Românească și a unit structurile grănicerești din cele două regiuni.
Poliția de Frontieră Română, după eforturile susținute depuse pentru
îndeplinirea angajamentelor asumate de țara noastră în fața Uniunii Europene,
atât în perioada de pre-aderare, cât și după alipirea la marea familie europeană,
continuă să ofere siguranță în atingerea obiectivelor stabilite, prin securizarea
frontierelor pentru cei peste 500 de milioane de cetățeni ai spațiului Uniunii
Europene, prin formare profesională continuă și prin adaptare instituțională
constantă.
Societatea românească recunoaște că în foarte mare măsură apartenența
noastră la spațiul european se datorează polițiștilor de frontieră. După ce a trecut
foarte bine examenul primilor ani, ca instituție de bază care asigură securizarea
frontierei externe a U.E. și contribuie la aderarea României la Spațiul Schengen,
pentru Poliția de Frontieră Română, apar responsabilități în plus, efort
suplimentar și o pregătire intensă.
Corpul Naţional al Poliţiştilor este mândru de membrii săi, polițiștii de la
fruntariile țării şi le multumeşte la acest moment aniversar pentru eforturile
continue, făcute cu multe sacrificii, pentru felul în care s-au dedicat, precum și
pentru modul responsabil în care au știut să-și îndeplinească atribuțiile,
convingând astfel că pot conferi siguranță frontierei de stat a României. De
aceea, vom fi permanent lângă ei și cu ei.
Mulțumim şi familiilor polițiștilor de frontieră
susţinerea de care au dat şi dau în continuare dovadă.
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La ceas aniversar, adresăm felicitări Poliţiei de Frontieră Române şi dorim
fiecărui polițist de frontieră fericire, sănătate, putere de muncă și aprecieri pe
măsura efortului depus.
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