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Vă supunem atenției situația polițiștilor de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al 

Poliției de Frontieră Timișoara aflat în subordinea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, 

acolo unde aceștia sunt delegați de 4 ani și refuză să mai efectueze misiuni în cadrul altor 

subunități. 

În fapt, în baza Dispoziției Ministrului Secretar de Stat nr. S/I/942 din 22.06.2020 au fost 

reluate activitățile Centrului Zonal de Conducere Integrată a Acțiunilor la nivelul județelor Caraș-

Severin și Timiș. 

Deși este decretată  stare de alertă, iar situația infectărilor cu noul Coronavirus  se menține 

la un nivel destul de ridicat, fiind înregistrate un număr de 250-300 cazuri zilnic, iar în rândul 

personalului MAI, rata infectărilor este în creștere, constatăm faptul că majoritatea cazurilor de 

infectare au avut loc acolo unde au existat misiuni comune sau acolo unde polițiștii au efectuat 

misiuni, în alte locuri decât cele în cadrul locului permanent de muncă. Pericolul trasmiterii intra 

comunitare e iminent prin dislocarea de polițiști de frontieră din cadrul sectoarelor din județul 

Mehedinți și delegarea acestora la alte sectoare din cadrul județelor Caraș-Severin si Timiș. 

Mai mult decât atât, pe timpul delegării acestora, nu li se poate asigura masa ca urmare a 

închiderii unităților de deservire, polițiștii de frontieră fiind în imposibilitatea de a beneficia de 

hrană caldă în perioada celor 10 zile de delegare. 

Totodată, afluxul de migranți de la frontiera externă a României poate fi oprit și prin alte 

metode mult mai eficiente în această perioadă a pandemiei și care ar menține un efort financiar 

mult mai scăzut. În acest sens propunem și susținem dispunerea de ore suplimentare din rândul 

personalului propriu care efectuează misiuni zilnice la frontiera României cu Serbia. Prin 

folosirea acestui mecanism s-ar elimina din start pericolul infectării intra comunitare și în același 

timp impactul financiar ar fi extrem de mic, având în vedere eliminarea costurilor de transport, 

cazare și respectiv diurnă. 

Ținem să precizăm că atât rolul nostru, al organizațiilor sindicale, cât și al dumneavoastră 

ca reprezentant al instiuției este de asigura cele mai eficiente metode pentru buna desfășurare a 
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activității polițiștilor, fapt pentru care vă solicităm să luați măsuri de îndată pentru ca această 

situație încordată creată la nivelul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara să 

înceteze. 

Vă mulțumim pentru colaborare. 
 
 
 
 
Cu stimă, 
 

PREȘEDINTELE 

          SINDICATULUI POLIŢIŞTILOR EUROPENI ”EUROPOL” 
 
 

           Drd. Cosmin Andreica 

 


