
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR 
 

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL 
 

 
INFORMARE 

În atenția  polițiștilor participanți la misiuni internationale 

(ONU, UE, OSCE, NATO) 

 
În urmă cu 20 de ani Ministerul Afacerilor Interne prin IGPR  a început 

lungul drum al participării cu succes la misiuni internaționale sub egida ONU, 

UE, OSCE și NATO. 

Prima misiune internațională de menținere a păcii a MAI prin Poliția 

Română, a avut loc în anul 1998 în Bosnia și Herțegovina – UNMIBH (United 

Nations Mission in Bosnia and Herzegovina), parte a  UNCIVPOL (United 

Nations Civilian Police). 

Contingentele de ofițeri și agenți trimise în teatrele de operații  și-au 

îndeplinit cu cinste și onoare misiunile, dovedind  că polițiștii români își pot 

îndeplini atribuțiunile specifice într-un mediu internațional ostil, postconflict în 

care rănile războiului  erau deschise. 

Contribuția Poliției Române la succesul misiunilor internaționale sub egida 

organizațiilor internaționale este evidentă. 

Ne revine datoria de onoare, de a marca trecerea celor 20 de ani de la 

acest eveniment din Istoria Poliției Române și a cinsti memoria colegilor 

participanți la misiuni internaționale care nu se mai află printre noi. 

Cu această ocazie,  Corpul Național al Polițiștilor va edita o revistă cu 

toți participanții polițiști la misiuni internaționale sub egida ONU, UE, OSCE și 

NATO. 

Va fi invitată să participe la eveniment, conducerea Ministerului Afacerilor 

Interne și respectiv a Inspectoratului General al Poliției Române. 

Polițiștii interesați să participe la acest eveniment sunt rugați să se 

adreseze până la data de 20 august 2018 prin e-mail următoarelor persoane 

de contact: 

 Cms.șef de poliție GANE Ion, latinromania@gmail.com; 

tel.0744756916/17291. 

 Col(r) TOADER Dan , dctoader@yahoo.com, tel. 0722362405. 

  

E-mailul dumneavoastră va trebui să cuprindă următoarele elemente: 

nume, prenume, grad profesional, perioda misiunilor și denumirea acestora, 

funcții/posturi deținute acolo, o fotografie color tip carte de identitate, dacă 

este posibil din perioada misiunilor și/sau actuală (în uniformă de poliție sau 

civil),  dacă mai este activ sau este pensionar(ă). 

  

Evenimentul aniversar va avea loc la Academia de Poliție 

”Alexandru Ioan Cuza” în ziua de Marți 25 Septembrie 2018, începând 

cu ora 10.00.  
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