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INFORMARE 

PRIVIND ÎNMÂNAREA DIPLOMELOR POLIȚIȘTILOR DIN IPJ 

HARGHITA 

CE AU ÎMPLINIT 25 DE ANI DE ACTIVTATE 

 

La data de 10.03.2017, la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Harghita, 

urmare a inițiativei organizației teritoriale a Corpului Național al Polițiștilor și cu sprijinul 

conducerii Inspectoratului Județean de Poliție Harghita, a avut loc o frumoasă 

manifestare la care a participat marea majoritate a polițiștilor care, în acest an, 

împlinesc 25 de ani de activitate în poliție. 

Festivitatea a debutat cu cuvântul președintelui organizației teritoriale a CNP 

Harghita, Comisar-șef de poliție Mîndru Marin, acesta arătând semnificația acestei 

frumoase treceri a timpului în 

ceea ce privește cariera 

profesională, cu multele ei 

provocări, renunțări dar și 

satisfacții. 

Prezent la manifestare, 

comisarul-șef de politie Cristea 

Marian – Secretar general al 

Corpului Național al Polițiștilor, 

a transmis celor prezenți urările 

de bine din partea Biroului Executiv Central, adresând totodată și mulțumiri celor care, 

pe perioada sfertului de secol, au construit în Harghita imaginea unui polițist 

profesionist. 

La manifestare a participat și agent șef adjunct de poliție Carmen Lambrino, 

președinta Consiliului Teritorial C.N.P. din cadrul IPJ Covasna, care și-a adus un aport 

deosebit în realizarea Diplomelor ce au un caracter mai aparte, acestea fiind emise sub 

forma unor Hrisoave ce reprezintă în imagine portretul și uniforma unui polițist din 

vremuri de demult. 
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Nu în ultimul rând, domnul Inspector șef, comisar-șef de poliție Mihalache 

Constantin a înmânat celor 102 polițiști "Actul de Recunoaștere"- document ce 

exprimă "recunoașterea eforturilor depuse în slujba militară, prin profesionalism, 

demnitate și onestitate, pentru a impune ordine și siguranta prin respectarea 

legilor" precum și medalii aniversare prin care acest moment să rămână mereu în 

amintirea celor prezenți. 

De asemenea, în același cadru, polițiștii au făcut fotografii care să surprindă în 

viitor emoția frumosului moment plin de emoție.  

Pe această cale, conducerea centrală a Corpului Național al Polițiștilor 

adresează mulțumiri Consiliului Teritorial Harghita și conducerii Inspectoratului de 

Poliție al Județului Harghita, entități ce au făcut eforturi meritorii pentru ca această 

activitate să se bucure de un succes deosebit.  
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