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În prezent, organiza-
rea şi funcţionarea Poliţi-
ei Române sunt legifera-
te de Legea nr. 218 din 
23 aprilie 2002, care sti-
pulează, la art. 1, că „Po-
liţia Română face par-
te din Ministerul Afaceri-
lor Interne şi este institu-
ţia specializată a statului, 
care exercită atribuţii pri-
vind apărarea drepturilor 
şi libertăţilor fundamen-
tale ale persoanei, a pro-
prietăţii private şi publice, 
prevenirea şi descoperi-
rea infracţiunilor, respec-
tarea ordinii şi liniştii pu-
blice, în condiţiile legii“.

Specialiştii Inspecto
ra tului de Poliţie al Ju

deţului Ilfov au primit în 
vizită, luni, 25 martie, 
aproape 50 de copii din 
unităţile de învăţământ 
de pe raza judeţului, pro-
fesori şi părinţi, cărora 
 leau pregătit o mulţime 
de surprize menite să le 
arate ce înseamnă viaţa 
de poliţist, cât este de 
frumoasă şi, în acelaşi 
timp, cât este de impor-
tantă pentru întreaga so-
cietate. Invitat speci-
al la sărbătoarea poliţiei 
ilfovene a fost micuţul 
Vicenţiu Marian Onea, 
în vârstă de 4 ani, un 
băieţel din Comuna Chi-
ajna care şia dorit foarte 
mult să afle ce înseamnă 
munca de poliţist, iar cu-
riozitatea ia fost răsplă-
tită din plin, cu ajutorul 
părinţilor şi al conducerii 
IPJ Ilfov.

”Vreau să fiu 
polițist!”

Inspectoratul de Poli
ţie al Judeţului Ilfov a or-
ganizat pentru copii acti-
vitatea intitulată „Vreau 
să devin poliţist!”,  având 
ca tematică evidenţierea 
calităţilor fizice şi mora-
le pe care trebuie să le 
aibă o persoană care îşi 
doreşte să urmeze aceas-

tă carieră. 
Activitatea a debu-

tat în sala de festivităţi cu 
prezentarea unui filmuleţ 
privind activităţile zilnice 
desfăşurate de structuri-
le operative.

”Poliţiştii din Ilfov 
 şiau întâmpinat musa-
firii cu maşini, tehnica 
din dotare, câini speci-
al antrenaţi şi au demon-
strat astfel cât de com-
plexă şi importantă este 
meseria de poliţist”, nea 
spus comisarul şef Anne 
 Marie Ciolcă, purtătorul 
de cuvânt al IPJ Ilfov.

Cei mici au intrat în 
contact direct cu tehni-
ca din dotarea serviciului 
criminalistic, unde au pu-
tut experimenta procedu-
ra de relevare a urmelor 
papilare, de amprentare, 
cât şi descoperirea urme-
lor cu ajutorul instrumen-
telor din dotare, fiindule 
prezentat  totodată auto-
laboratorul criminalistic.

De asemenea, copii-
lor leau fost prezentate 
de către specialiştii Ser-
viciului de Arme, Explo-
zibili şi Substanţe Pericu-
loase mai multe tipuri de 
arme şi leau fost oferi-
te informaţii privind ex-
ploatarea în condiţii de 
siguranţă a materialelor 

pirotehnice (petarde, ar-
tificii etc.)

Totodată, specialiştii 
din cadrul Compartimen-
tului de Analiză şi Preve-
nire a Criminalităţii, îm-
preună cu cei din cadrul 
structurilor de specialita-
te, leau împărtăşit co-
piilor din experienţa lor 
profesională şi persona-
lă, leau pus întrebări pri-
vind regulile de circulaţie, 
cei mici implicânduse în 
mod activ.

Evenimentul a conti-
nuat pe platoul din incin-
ta inspectoratului, unde 
poliţiştii din cadrul Servi-
ciul Rutier au prezentat 
tehnica din dotare, auto-
specialele, motociclete-
le şi aparatul de măsurat 
viteza „truCAM”. Poliţiştii 
de la Serviciul Acţiuni 
Speciale au desfăşurat 
activităţi demonstrative 
privind tehnica autoapă-
rării, tehnica de luptă, de 
imobilizare a infractorilor 
şi conducerea acestora la 
sediul unităţii de poliţiei. 
Copiii au fost încântaţi şi 
au aplaudat cu mult en-
tuziasm demonstraţiile 
fă cute pentru ei de către 
poliţişti, atracţia principa-
lă fiind Adak şi Rez, câinii 
de urmă din dotarea In-
spectoratului de Poliţie al 

Judeţului Ilfov, care  şiau 
demonstrat abilitaţile 
profesionale în faţa mi-
cilor invitaţi, dar au ac-
ceptat răbdători să fie 
mângâiaţi şi să facă poze 
cu invitaţii. Micuţii au pri-
mit din partea poliţiştilor 
insigne şi mici diplome, 
un fel de ”permise ale 
 pietonului” pentru rolul 
activ pe care lau avut în 
discuţiile cu specialiştii în 
cele câteva ore petrecute 
la Poliţie.

Festivitate de 
premiere pentru 
merite deosebite

Tot luni, în cadrul IPJ 
Ilfov a avut loc şi o acti-
vitate festivă de premiere 
şi avansare a poliţiştilor, 
ocazie cu care conduce-
rea Inspectoratului a ofe-
rit în semn de apreciere 
profesională o plachetă de 
onoare şefului Serviciului 
de Investigaţii Criminale 
(comisar şef Adrian Boan-
giu), care a servit pentru 
o ultimă zi Poliţia Româ-
nă, încetândui raporturile 
de serviciu prin pensiona-
re. Tot cu această ocazie, 
poliţiştilor din cadrul Com-
partimentului Flagrant
Serviciul de Investigaţii 
Criminale lea fost înmâ-

nată o plachetă de onoare 
pentru întreaga activitate 
desfăşurată în anul 2018 
până în prezent.

”A fost o zi a Ziua 
Porţilor Deschise. La nive-
lul IPJ Ilfov, neam dorit 
să sărbătorim Ziua Poliţiei 
Române împreună cu co-
piii, pentru că sperăm 
şi noi ca ei să fie viito-
rul  acestei instituţii, par-
te dintre cei care au venit 
astăzi aici, sau alţii. Iar 
celor care nu aleg aceas-
tă meserie,  cunoscândo 
din interior, poate le va 
creşte respectul şi apre-
cierea faţă de poliţişti, în 
general. După evenimen-
tul organizat pentru co-
pii, am organizat o festi-
vitate a noastră, cu oca-
zia Zilei Poliţiei Române, 
în care să premiem cu di-
plome de onoare poliţiştii 
care au avut  merite de-
osebite pe parcursul anu-
lui, alţii au fost premiaţi 
cu avansarea înainte de 
termen, tot pentru meri-
te deosebite în activitate 
şi, de asemenea, au fost 
felicitaţi şi poliţişti care au 
avansat la termenul legal. 
Este o zi de sărbătoare 
pentru Poliţia Română, 
în general, deci şi pentru 
noi, în care îi felicităm pe 
cei care au fost merituoşi 

şi ne dorim de fiecare da-
tă ca anul ce urmează să 
fie cu rezultate mai bune 

şi cu cât mai mulţi poliţişti 
care să ne facă cinste şi 
pe care să îi felicităm şi 

să le oferim recompen-
se”, nea declarat comi-
sarul şef de poliţie Do-

ru Marius Iacobuş, şeful 
Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Ilfov.

Ziua Poliţiei Române, sărbătorită de Buna Vestire, alături de copii

au aflat cum este să faci parte din 
50 de elevi

În fiecare an, pe 25 martie, odată cu 
sărbătoarea creştină a Bunei Vestiri, este 
marcată Ziua Poliţiei Române. Cu ocazia 
aniversării a 197 de ani de la atestarea 
documentară a Poliţiei Române, a devenit 
o tradiţie ca poliţiştii să fie alături de copii 
pentru a sărbători.

Cristina NedelCu familia IPJ Ilfov
Aproape

Conducerea IPJ Ilfov a organizat 
și o festivitate de premiere a 

polițiștilor

Vicențiu, alături de comisar 
șef Anne- Marie Ciolcă

Cei mici au intrat în contact 
direct cu tehnica din dotarea 
Serviciului Criminalistic

Elevii, fascinați de tehnica din dotarea polițiștilor Serviciului Rutier

Invitatul special, în vârstă de 
4 ani, Vicențiu Marian Onea, 
alături de comisarul șef de 
poliție Doru Marius Iacobuș

Copiii și-au luat în serios rolul de 
polițiști

Activități demonstrative privind tehnica 
autoapărării și tehnica de luptă
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