MESAJ DE ZIUA POLITIEI LOCALE

Ziua Politiei Locale, legata de simbolul crestin al Sarbatorii Sfintilor Constantin si
Elena si puterea Sfintei Cruci – semnul central al religiei crestine, ne ofera placutul prilej de
a adresa tuturor angajatilor Politiilor Locale din Romania sincere felicitari si urari de succes
înactivitatea pe care o desfasoara.
Va felicitam, în primul rand, pentru eforturile depuse în îndeplinirea atributiilor
functionale, pentru îmbunatatirea indicatorilor de performanta si, implicit, asigurarea unui
climat de ordine, siguranta si pace sociala în comunitatea dumneavoastra. Este onorant pentru
noi toti ca politistul local tinde spre o valoare si o vocatie europeneana, punandu-si amprenta
asupra modului în care arata si se construieste societatea romaneasca democratica.
De asemenea, va adresam multumirile noastre, pentru modul exemplar în care va
faceti datoria, pentru efortul constant de a oferi cetatenilor un plus de securitate si de
încredere în valorile unui stat de drept. Apropierea de viata comunitatii pe care o serviti,
comunicarea si cooperarea cu cetatenii în rezolvarea problemelor, participarea activa la viata
localitatilor din Romania va confera încrederea, respectul si sprijinul cetatenilor.
Aceasta zi este un bun prilej de a ne reafirma respectul pentru profesia de politist local,
constienti de faptul ca misiunea acestuia implica riscuri majore, politistul local punandu-si
adesea viata în pericol pentru a ne apara drepturile si libertatile. Multumim tuturor politistilor
locali pentru profesionalismul, onoarea si daruirea de care dau dovada în îndeplinirea
sarcinilor ce au ca prim obiectiv siguranta semenilor lor.
La acest moment aniversar, Federatia Nationala a Politistilor Locali, poate afirma ca
v-ati îndeplinit atributiile cu seriozitate, profesionalism, integritate si devotament, construind
astfel o Politie Locala de care putem fi mandri. Împreuna vom reusi sa construim o Politie
Locala puternica, respectata, cu un grad ridicat de încredere si apreciere în randul populatiei,
fiind parteneri ai acestora si nu doar cei care sanctioneaza. Sa învatam sa fim uniti si sa
sarbatorim împreuna Ziua Politiei Locale!
Va transmitem tuturor, directori, politisti locali

si angajati ai Politiei Locale,

aprecierea noastra fata de eforturile dumneavoastra în îndeplinirea numeroaselor misiuni de
protectie a comunitatilor, a cetatenilor si a bunurilor acestora. Seriozitatea si profesionalismul
de care dati dovada în aplicarea legii arata ca Politia Locala este o institutie responsabila,
sigura si de încredere.
Va asiguram de întreaga noastra consideratie, oferindu-va sprijinul nostru
neconditionat în toate activitatile si misiunile dumneavoastra. La multi ani!

