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Începând cu data de 22 martie este 
numit adjunct al inspectorului general al 
Poliåiei de Frontierã Române
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- Direcåia Management Puncte ale Poliåiei 
de Frontierã Aeroportuare;

- februarie 2008 - decembrie 2008: Director al Centrului de Supraveghere æi  
Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi Bucureæti - Otopeni;

- iulie 2003 - februarie 2008: æef PPF Aeroport Henri Coandã Bucureæti;
- martie 2001 - iulie 2003: ofiåer specialist - Serviciul Cercetãri Penale IGPF;
- decembrie 1990 - martie 2001: ofiåer turã/ofiåer CP/æef turã serviciu PPF Henri 

Coandã Bucureæti;
- octombrie 1986 - septembrie 1988: electromecanic - Aeroportul Internaåional 

Otopeni;
- iunie 1986 - octombrie 1986: laborant - Institut de cercetare, Baloteæti;
- octombrie 1983 - octombrie 1985: militar în termen - UM 2003 - Constanåa.

Educaåie æi formare

- 2007 - 2011: Doctorat - Ætiinåe Militare æi Informaåii, IOSUD Universitatea 
Naåionalã de Apãrare „Carol I”;

- 2009: Curs postuniversitar - Managementul Afacerilor Interne - Academia de 
Poliåie „Alexandru Ioan Cuza”, Colegiul Naåional de Afaceri Interne;

- 2004 - 2006: Master - Promovarea Securitãåii prin Relaåii Internaåionale, 
Universitatea Lucian Blaga - Sibiu;

- 2005: Curs postuniversitar - Managementul Poliåiei, Centrul de Studii  
Postuniversitare - Academia de Poliåie „Alexandru Ioan Cuza”;

- 1995 - 1996: curs postuniversitar - Drept Internaåional Public, Universitatea 
Bucureæti - Facultatea de Drept;

- 1991 - 1994 Curs Fãrã Frecvenåã - Facultatea de ætiinåe juridice, Academia de 
Poliåie „Alexandru I. Cuza”;

- septembrie 1988 - decembrie 1990: ofiåer de poliåie - Æcoala militarã de ofiåeri 
activi MI;

1979 - 1983: Electromecanic naval - Liceul Industrial de Marinã, Giurgiu;
1971 - 1979: Æcoala Generalã, Corbeanca.

Limbi strãine cunoscute: Englezã.

Comisar-æef Dumitru Haralambie
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Interviu

- Domnule ministru, frontiera României se întinde pe 
3.147 de km, dintre care 2.070 reprezintã frontiera externã a 
UE. Cum este vãzutã Poliåia de Frontierã Românã, la nivel de 
miniætri de interne ai statelor Schengen, din punct de vedere 
al îndeplinirii obligaåiei åãrii noastre de a asigura securitatea 
cetãåenilor europeni?

- Într-adevãr, gestionãm a doua frontierã externã a Uniunii 
Europene, ca lungime æi aceasta este o responsabilitate uriaæã, 
pe care ne-am asumat-o, nu numai Ministerul Afacerilor Interne, 
ca instituåie, ci æi România, ca åarã.

Toate misiunile de evaluare Schengen, desfãæurate în ultimii 
ani la frontierã, au concluzionat cã România îndeplineæte, 
întocmai, criteriile pentru aderarea la Spaåiul Schengen, iar 
acesta a fost mesajul meu constant, în dialogul cu miniætrii de 
interne din Consiliul Justiåie æi Afaceri Interne.

Eu sunt convins cã, în ceea ce priveæte activitatea Poliåiei 
de Frontierã, partenerii noætri apreciazã pozitiv infrastructura 
adecvatã, echiparea corespunzãtoare cu nave de patrulare, 
mijloace de transport æi dispozitive de comunicaåii, precum 
æi pregãtirea personalului, controlul frontierei, culegerea 
de informaåii, analiza de risc æi investigaåiile, în contextul 
managementului frontierei.

Aæadar, afirm cu deplinã responsabilitate cã, pânã în prezent, 
åara noastrã a asigurat securitatea frontierei externe a Uniunii 
într-o manierã exemplarã, iar instituåiile noastre de aplicare a 
legii îæi desfãæoarã activitatea în spiritul cooperãrii Schengen, 
punând pe primul loc acåiunile æi responsabilitãåile comune.

- Cum vedeåi cooperarea internaåionalã poliåieneascã în 
prezent, în contextul aderãrii României la Spaåiul Schengen?

- În momentul de faåã,  România deåine, în cadrul Uniunii 
Europene, o poziåie pe care æi-a clãdit-o æi a consolidat-o 
de-a lungul anilor, cu multe eforturi, ceea ce a demonstrat 
determinarea cu care acåionãm în calitate de stat comunitar æi 
de viitor stat membru Schengen.

Fãrã îndoialã, aplicarea legii s-a realizat, permanent, sub 
semnul cooperãrii æi al bunelor relaåii cu partenerii noætri 
comunitari, dar æi extracomunitari, pentru cã exigenåele legate 
de securizarea frontierelor, asigurarea unui nivel înalt de control 
la frontierele externe ale UE, precum æi combaterea fenomenelor 
legate de criminalitatea organizatã sunt mult prea mari pentru a 
fi rezolvate individual. 

Este foarte clar cã, datoritã caracterului transnaåional al 
infracåionalitãåii, autoritãåile de aplicare a legii, din statele 

membre, împreunã cu agenåii europene precum EUROPOL, 
EUROJUST, FRONTEX, trebuie sã coopereze strâns æi sã dezvolte 
mecanisme rapide æi eficiente de intervenåie.

Lupta împotriva fenomenului criminalitãåii trebuie abordatã 
împreunã æi cred cã dispunem, atât la nivel naåional, cât æi la 
nivel european, de mijloacele necesare æi determinarea cerutã, 
pentru a preveni æi pentru a diminua efectele.

Pregãtirea pentru aderarea la spaåiul Schengen a presupus 
æi adoptarea unor mãsuri circumscrise cooperãrii poliåieneæti. 
Între acestea, poate fi menåionatã operaåionalizarea SIS - „inima” 
cooperãrii în format Schengen, sistem prin intermediul cãruia 
România contribuie, în fiecare zi, la creæterea securitãåii statelor 
membre.

De asemenea, acordurile interguvernamentale privind 
cooperarea poliåieneascã, reåeaua centrelor de contact, 
implementarea instrumentelor Prüm, schimbul automat de date 
ADN, de informaåii referitoare la înmatricularea vehiculelor, 
reprezintã adevãrate canale de comunicare cu statele membre. 

Toate acestea contribuie la menåinerea unui nivel ridicat de 
cooperare poliåieneascã.

- Centrul de Comandã æi Control din cadrul IGPF asigurã 
activitãåile de coordonare a acåiunilor PFR, centralizarea 
datelor cu impact în managementul frontierei de stat, provenite 
de la structurile operative. Åinând cont cã în luna martie aåi 
asistat la o demonstraåie a interconectivitãåii, cum apreciaåi 
sistemul existent æi capacitatea de asigurare a procesului de 
monitorizare?

- Am vizitat, în mai multe rânduri, Centrul de Comandã æi 
Control al instituåiei dumneavoastrã, care este impresionant, 
atât ca dimensiuni, cât æi prin gradul de dotare cu echipamente 
specifice, de ultimã generaåie, necesare pentru asigurarea 
managementului integrat al frontierei de stat, în contextul 
integrãrii în spaåiul Schengen. 

Vorbind de contribuåia României, în ceea ce priveæte 
securitatea în spaåiul european, Centrul de Comandã æi Control 
al Poliåiei de Frontierã este cel mai bun exemplu.

- Domnule ministru, mai devreme sau mai târziu România va 
adera la spaåiul Schengen, în accepåiunea pe care o are acesta, 
în sens larg. Care va fi rolul Poliåiei de Frontierã æi, totodatã, al 
poliåiætilor de frontierã, în contextul acestei aderãri?

- Vã asigur cã autoritãåile române înåeleg complexitatea 
contextului european actual æi sunt la fel de preocupate ca æi 

partenerii europeni de presiunile care se 
manifestã la frontierele externe ale UE.

La acest moment, la viitoarea 
frontierã externã Schengen, necesarul de 
personal, atât la Poliåia de Frontierã, cât 
æi la autoritatea vamalã este acoperit.

Ca mãsurã de întãrire a capacitãåilor 
operative, dupã aderarea la Spaåiul 
Schengen, vom aplica un plan de 
relocare a unei pãråi a personalului de 
pe frontiera internã pe cea externã, restul 
personalului urmând a fi redistribuit la 
Poliåia Naåionalã æi celelalte structuri ale 
ministerului, în funcåie de specializarea 
fiecãrui poliåist în parte.

Ca apreciere generalã, nu avem o 
problemã organizatoricã a momentului 
post-Schengen æi vã asigur cã fiecare 
angajat va avea locul lui bine definit 
în structurile Ministerului Afacerilor 
Interne.

A consemnat Gabriel CRÃCIUN

Interviu cu Ministrul Afacerilor Interne - Radu STROE
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Bilanå

Vineri, 22 martie, la sediul MAI, a avut loc æedinåa de evaluare 
a activitãåii desfãæurate de Ministerul Afacerilor Interne în anul 
2012, în sistem video-conferinåã. Activitatea a fost prezentatã de 
ministrul afacerilor interne, Radu Stroe, cu participarea viceprim-

ministrului - Gabriel Oprea, directorului Serviciului Român 
de Informaåii - George Cristian Maior,  directorului Serviciului 
de Informaåii Externe - Teodor Viorel Meleæcanu, consilierului 
prezidenåial, æef al Departamentului Securitate Naåionalã - Iulian 
Fota, precum æi preæedintelui Comisiei pentru apãrare, ordine 
publicã æi siguranåã naåionalã din Senat - Corneliu Dobriåoiu.

Pentru asigurarea climatului de ordine æi siguranåã publicã, 
pe lângã activitãåile curente æi participarea la evenimentele 
majore desfãæurate anul trecut, la 
nivelul structurilor MAI s-au întreprins 
numeroase activitãåi menite sã previnã 
æi sã combatã fenomenul infracåional, 
astfel: 616.171 de intervenåii la 
evenimente, 922.580 de intervenåii de 
urgenåã, primite prin numãrul unic, 
129.911 de acåiuni cu efective lãrgite 
æi 2.147 de razii. Dintre rezultatele 
obåinute astfel, menåionãm: 208.477 
de stãri conflictuale aplanate; 61.015 
de infracåiuni descoperite în flagrant; 
346.415 de petiåii, scrisori æi reclamaåii 
rezolvate; 22.866 de minori depistaåi æi 
predaåi pãrinåilor æi autoritãåilor; 9.815 
de persoane salvate.

Obiectivele strategice ale anului 
2012 au fost asumate prin Planul 
strategic al MAI pentru perioada 2010 - 
2013 æi au vizat: îmbunãtãåirea siguranåei 
cetãåeanului, asigurarea unui climat de 
legalitate mediului de afaceri, reducerea 
impactului criminalitãåii organizate, 
transfrontaliere æi terorismului, consolidarea managementului 
integrat al crizelor de ordine publicã æi situaåiilor de urgenåã, 
precum æi securizarea frontierei, prin crearea unui sistem integrat 
de securitate a frontierei prin cooperare æi colaborare cu structuri 
similare din Uniunea Europeanã.

Ministerul Afacerilor Interne, prin Poliåia de Frontierã 
Românã, a continuat procesul de implementare a mãsurilor 
aflate în responsabilitate æi înscrise în Compendium-ul României 

æi Planul de acåiune Schengen. Conform rapoartelor de evaluare, 
România a ajuns la un stadiu avansat de implementare a acquis-
ului comunitar æi este pregãtitã sã adere la spaåiul Schengen.

Un obiectiv important al activitãåii desfãæurate în anul 2012, 
l-a constituit promovarea æi dezvoltarea relaåiilor de cooperare 
internaåionalã, atât prin intermediul reåelei de ataæaåi de afaceri 
interne - 31, acreditaåi simplu sau multiplu pentru 29 de state, 
precum æi pe lângã 3 organizaåii internaåionale (NATO, EUROPOL 
æi RPRO la UE), cât æi prin intermediul celor 117 ofiåeri de poliåie 
care au efectuat misiuni operative de sprijin æi cooperare în unele 

state membre-Franåa, Marea Britanie, 
Germania, etc.

Pe parcursul anului, s-a desfãæurat 
o activitate intensã în vederea 
deblocãrii situaåiei existente în ceea 
ce priveæte finalizarea procesului 
de aderare a României la spaåiul 
Schengen. Contribuåia României, 
în anul 2012, s-a concretizat în 
detaæarea, în cadrul a 15 operaåiuni 
comune, a 176 de poliåiæti de frontierã 
români din rezerva naåionalã EBGT 
æi gãzduirea a 47 de ofiåeri oaspeåi 
din state membre UE, în cadrul 
misiunilor Frontex.

În anul 2012, participarea 
efectivelor MAI la efortul internaåional 
de menåinere a pãcii æi asistenåã la 
frontierã, precum æi de stabilizare æi 
reconstrucåie în teatrele de operaåii, 
s-a realizat prin prezenåa, în cadrul 
unor misiuni NATO, ONU æi UE astfel: 
43 poliåiæti în teatrele de operaåii din 

Congo (11 poliåiæti), Haiti (20 poliåiæti) æi Afganistan (12 poliåiæti); 
48 de jandarmi în teatrele de operaåii din Afganistan (46 de 
jandarmi - Misiune NATO de Pregãtire din Afganistan - NTM-A) 
æi Georgia (2 jandarmi - Misiune Civilã a Uniunii Europene din 
Georgia - EUMM); 6 poliåiæti de frontierã în teatrele de operaåii 
din Kosovo (1 poliåist de frontierã - EULEX Kosovo), Georgia 
(1 poliåist de frontierã - EUMM Georgia), Moldova - Ucraina 

(1 poliåist de frontierã - EUBAM Moldova-Ucraina) æi Haiti (3 
poliåiæti de frontierã - MINUSTAH Haiti). În baza înåelegerilor 
la nivel inter-ministerial România - Republica Francezã, prin 
rotaåie, 7 poliåiæti francezi au desfãæurat misiuni temporare 
în cadrul unor structuri teritoriale ale PFR, scopul principal al 
acestor misiuni constând în monitorizarea activitãåilor specifice 
la frontierã privind combaterea fenomenului de migraåie ilegalã 
la nivelul României.

Vineri, 22 martie, la sediul MAI, a avut loc æedinåa de evaluare 
a activitãåii desfãæurate de Ministerul Afacerilor Interne în anul 

Evaluarea 
activitãå i i  MAI
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Prezentare

Centrul Operaåional de Coordonare (COC) este structura 
operaåionalã din cadrul inspectoratului general, care 
funcåioneazã în regim de permanenåã, prin personal planificat în 
ture de serviciu de câte 24 de ore (7/7 zile) æi care, prin natura 
activitãåilor desfãæurate, are în vedere asigurarea, în principal, a 
urmãtoarelor obiective:

- monitorizarea permanentã a situaåiei operative înregistratã 
în zona de competenåã a Poliåiei de Frontierã Române æi 
informarea conducerii IGPF/MAI cu privire la evenimentele 
înregistrate la nivelul Poliåiei de Frontierã, în vederea asigurãrii 
suportului decizional;

- gestionarea semnalãrilor (consemnelor) de interes PFR, 
naåional sau Schengen vizând persoane, bunuri, documente, 
în acord cu legislaåia naåionalã, respectiv cu cea europeanã în 
domeniu;

- gestionarea actului specific planificãrii æi derulãrii 
activitãåilor/resurselor pentru menåinerea æi creæterea capacitãåii 
de intervenåie a structurilor PFR subordonate în situaåii de crizã, 
precum æi în cazul unor evenimente de amploare;

- efectuarea schimbului operativ de informaåii cu Agenåia 
Europeanã FRONTEX æi centrele de coordonare din statele 
membre participante la proiectul EUROSUR, în scopul participãrii 
României la imaginea situaåionalã europeanã;

- informarea cetãåenilor cu date de interes public cu privire 
la activitatea instituåiei sau în legãturã cu exercitarea dreptului 
fundamental la liberã circulaåie, prin intermediul liniei telefonice 
„9590”;

Raportat la obiectivele 
menåionate mai sus, COC 
este organizat pe urmãtoarele 
compartimente:

1. COMPARTIMENTUL 
DISPECERAT

 monitorizarea continuã 
a situaåiei operative înregistratã 
în zona de competenåã a 
Poliåiei de Frontierã Române, 
în vederea informãrii în 
timp real a conducerii IGPF, 
respectiv MAI, æi asigurarea 
continuitãåii conducerii unitãåii 
în afara programului de lucru, 
în scopul realizãrii suportului 
informaåional, coordonãrii 
activitãåilor specifice, la nivelul structurilor Poliåiei de Frontierã 
Române;

 asigurarea informãrii solicitanåilor - prin intermediul liniei 
telefonice informative 9590 - asupra datelor de interes public, 
privind activitatea PFR, a posibilitãåii efectuãrii cãlãtoriilor în 
strãinãtate, cu respectarea legislaåiei naåionale æi comunitare, 
respectiv asupra condiåiilor în care poate fi efectuatã tranzitarea 
frontierei române.

2. COMPARTIMENTUL SEMNALÃRI NAÅIONALE
 gestionarea bazei de date a Poliåiei de Frontierã Române, 

privind semnalãrile referitoare la persoane, documente æi bunuri, 
în sensul introducerii, modificãrii æi ætergerii acestora, potrivit 
reglementãrilor în vigoare, precum æi menåinerii unei legãturi 
permanente cu structurile teritoriale ale PFR, pentru comunicarea 
tuturor datelor de interes pentru controlul de frontierã, în scopul 
fundamentãrii deciziilor adoptate la nivelul structurii Poliåiei de 
Frontierã, care raporteazã descoperirea semnalãrii - cu referire, 
atât la consemnele naåionale, cât æi la semnalãrile prin care 
România participã la Sistemul Informatic Schengen.

3.COMPARTIMENTUL PLANIFICARE MISIUNI
 gestionarea situaåiilor de crizã, la nivelul structurilor 

Poliåiei de Frontierã Române, pe linie de ordine publicã æi a celor 
de urgenåe civile, prin aplicarea planurilor specifice de acåiune, 
de pazã æi control acces, intervenåie, protecåia civilã, dislocare æi 
a celor pentru situaåii de alertã teroristã æi realizarea coordonãrii 
mãsurilor implementate la nivel teritorial.

4.COMPARTIMENTUL COOPERARE OPERATIVÃ
 efectuarea schimbului operativ de informaåii cu Agenåia 

Europeanã Frontex æi centrele de coordonare din statele membre 
participante la proiectul EUROSUR;

 colectarea de date æi informaåii din propria bazã de date 
sau alte surse cu privire la evenimentele înregistrate la frontierã 
(inclusiv pe tipuri de frontiere - terestrã, maritimã æi aerianã), în 
scopul întocmirii de sinteze æi hãråi operaåionale referitoare la 
acåiunile operative ale structurilor Poliåiei de Frontierã Române.

Pentru îndeplinirea atribuåiilor menåionate mai sus, 
Centrul Operaåional de Coordonare dispune de urmãtoarele 
capabilitãåi:

 harta României în format digital - aplicaåie care permite:
- monitorizarea în timp real a tuturor patrulelor æi posturilor 

PFR prin accesarea informaåiilor furnizate de terminalele Tetra 
aflate în dotarea acestora - poziåie, traseul parcurs, coordonate 
GPS, tipul postului/patrulei; este posibilã, de asemenea, æi 
contactarea patrulelor prin SMS;

- accesarea în timp real a 
camerelor de supraveghere 
amplasate la frontiera externã 
în PTF-uri, precum æi la 
frontierele terestre æi fluviale 
în afara punctelor de trecere a 
frontierei;

- informaåii despre navele æi 
traseul acestora care circulã pe 
fluviul Dunãrea sau se aflã în 
marea teritorialã a României, pe 
baza semnalului AIES;

 posibilitatea de a accesa în 
timp real bazele de date, atât ale 
PFR, cât æi ale celorlalte instituåii 
æi autoritãåi publice cu care PFR 
coopereazã, atât în plan intern, 
cât æi în plan internaåional, 
prin intermediul unei aplicaåii 

informatice dezvoltate de DCTI, care asigurã o interfaåã unicã de 
cãutare în toate bazele de date existente la nivelul instituåiei;

 conectarea la sistemul de supraveghere la Marea Neagrã 
- SCOMAR;

 conectarea la Sistemul se supraveghere complexã pe 
fluviul Dunãrea (SCOD), supravegherea realizându-se printr-o 
serie de camere æi senzori; 

 accesarea proiectului pilot, implementat la unul dintre 
sectoarele de la frontiera cu Ucraina, ce constã într-un sistem 
de supraveghere prin intermediul senzorilor æi camerelor de 
supraveghere, care are rolul de a capta date despre persoane æi 
mijloace de transport care trec ilegal frontiera;

 aplicaåia MarineTraffic ce oferã posibilitatea monitorizãrii 
on-line a activitãåilor navelor comerciale prin sistemul AIES, 
interogarea sistemului în ceea ce priveæte poziåia actualã æi 
itinerariul navei;

 posibilitatea de a accesa modulele din aplicaåia eSif, 
respectiv: eMinori, eBlackList, e-APIS, intrãri-ieæiri strãini, 
eSpecimene etc.

Adrian POPESCU

CENTRUL OPERAÅIONAL DE COORDONARE
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Fondurile europene
Continuãm, în numãrul de faåã, prezentarea proiectelor 

derulate de Poliåia de Frontierã prin fonduri europene 
nerambursabile. Fondul Frontierelor Externe, care cuprinde 
programarea multianualã 2010-2013, a constituit instrumentul 
financiar pus la dispoziåie, de cãtre Comisie, statelor situate 
la frontierele externe, în vederea asigurãrii mãsurilor de ordin 
logistic ce permit gestionarea eficientã a supravegherii æi întãrirea 
securitãåii spaåiului Schengen.

Prin Decizia Comisiei Europene, din 22 august 2011, a fost 
aprobat Programul anual 2011 pentru România, în valoare 
totalã de 8.623.404,40 Euro (finanåare UE), iar termenul limitã 
pentru eligibilitatea cheltuielilor, în ceea ce priveæte acåiunile, 
este 30 iunie 2013. În prezent, 11 proiecte se aflã în evaluare, 
5 contracte în implementare, un contract finalizat æi plãtit la 
finalul anului 2012, în valoare de 104.410,50 Euro (finanåare 
UE). Pentru programul anterior menåionat, Poliåia de Frontierã 
Românã a demarat acåiunile care vizeazã:

- reabilitarea/modernizarea æi construirea de noi locaåii ale 
PFR: SPF Pardina, SPF Mehedinåi, SPF Sânnicolau æi remiza 
ambarcaåiuni rapide, în PTF Iaæi;

- achiziåionarea a 2.962 costume de protecåie iarnã;
- 10 acorduri cadru de mentenanåã mijloace de mobilitate 

terestrã æi navalã, achiziåionare autovehicule destinate 
activitãåilor operative de control a frontierei, mentenanåã post 
garanåie pentru Sistemul Integrat de Supraveghere, Control æi 
Observare a Traficului pe Marea Neagrã, upgrade sistem de 
securitate amplasament SISF, echipamente mobile æi portabile 
aflate în dotarea autospecialelor de supraveghere.

În luna septembrie a anului 2012, a fost avizat, de cãtre 
Comisia Europeanã, Programul Anual 2012 pentru România, cu 
termen limitã pentru eligibilitatea cheltuielilor 30 iunie 2014. 
Poliåia de Frontierã Românã a inclus, în acest program, 17 
proiecte, în valoare de 10.611.635,75 Euro (finanåare UE), din 
care:

- lucrãri de construcåii, modernizare sau reabilitarea unor 
sedii ale structurilor Poliåiei de Frontierã: Proiectare æi execuåie 

platformã de aterizare elicoptere, în cadrul Serviciilor Teritoriale 
Timiæoara, Caraæ Severin, Mehedinåi, Maramureæ, Suceava, 
Galaåi; execuåie sediu nou SPF Isaccea; sediu æi cheu Grup 
de Nave Mangalia; reabilitare, modernizare æi extindere sediu 
SPF Valea Viæeului, (cu o valoare totalã estimatã de 5.630.667 
euro);

- procurare echipament pentru personalul PFR care executã 
misiuni de supraveghere;

- servicii de mentenanåã æi modernizare a mijloacelor de 
mobilitate terestrã æi navalã din dotarea structurilor PFR, precum 
æi a sistemelor de supraveghere (SCOMAR),

- achiziåie de echipamente IT&C.
Programul Anual 2013, pentru România a fost înaintat, în 

vederea analizãrii æi avizãrii, cãtre Comisia Europeanã, la data 
de 07 noiembrie 2012, cu termenul limitã, pentru eligibilitatea 
cheltuielilor, 30 iunie 2015, în ceea ce priveæte acåiunile propuse 
spre realizare în cadrul proiectelor aprobate. Poliåia de Frontierã 
Românã a inclus, în acest program, 14 proiecte, în sumã de 
10.256.307 Euro (finanåare UE), între care:

- lucrãri de construcåii æi reabilitãri de sedii PFR: Grupul de 
Nave Constanåa, SPF Tomeæti, SPF Bivolari, SPF Dorohoi, SPF 
Siret,

- servicii de mentenanåã pentru mijloacele de mobilitate 
terestrã æi navalã din dotarea structurilor PFR, precum æi pentru 
echipamentele de detecåie, identificare, intervenåie æi comunicaåii 
la frontierã,

- achiziåii de echipamente IT,
- cursuri de pregãtire, pentru personalul PFR, în domeniul 

„Controlul frontierelor externe”.

AL ÆAPTELEA PROGRAM CADRU DE CERCETARE AL 
UNIUNII EUROPENE (FP 7) - Secåiunea 10 - Security

Cercetarea æi inovarea sunt prioritãåile strategiei europene de 
creætere economicã æi ocupare a foråei de muncã. Principalul 
instrument al politicii de cercetare æi inovare îl constituie 
programele cadru multianuale. În perioada 2007-2013 se 
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desfãæoarã Programul Cadru 7, care finanåeazã, printre altele, æi 
cooperarea în domeniul securitãåii, în scopul promovãrii celor 
mai performante tehnologii, a unui sistem uniform de standarde 
æi specificaåii tehnice.

În contextul obiectivului de creætere a gradului de absorbåie 
a fondurilor nerambursabile la nivel naåional, începând cu 
anul 2012, Poliåia de Frontierã Românã a fãcut demersuri de 
participare activã în cadrul Programului Cadru 7, în calitate de 
partener æi chiar coordonator, alãturi de agenåii de aplicare a 
legii din alte state Europene, institute de cercetare, reprezentanåi 
ai industriei de profil.

Proiectele de cercetare, în care este implicatã PFR, în prezent, 
sunt:

- SEC-2009 - Inventories of exiting national resources, 
institutional mandates and practices across relevant sectors - 
Comparative Police Studies în the EU/COMPOSITE

Proiectul are ca obiectiv evidenåierea percepåiei 
organizaåionale æi modul de reflectare a acesteia în activitatea 
managerialã, în instituåiile de ordine publicã. Poliåia de Frontierã 
este cooptatã în calitate de Beneficiar Final, contribuind cu know-
how la dezvoltarea soluåiilor în cadrul studiilor comparative 
privind practicile poliåieneæti în domeniu.

- SEC-2010 - Efficient Integrated Security Checkpoints/
EFFISEC

Proiectul a primit aprobarea Comisiei Europene cu un 
buget de 10.034.837 euro, din care Poliåiei de Frontierã i-a fost 
alocat un buget de 87.750 euro, din finanåare UE, æi 31.250 
euro ce reprezintã contribuåie naåionalã. Obiectivul proiectului 
îl reprezintã furnizarea de echipamente æi tehnologii mult 
mai eficiente, asigurând un nivel înalt de securitate pentru 
identificare æi pentru controlul bagajelor pasagerilor care circulã 
în autoturisme sau pietonal, la frontierele terestre.

- SEC-2011- Increase Innovation and research within security 
organizations/INSEC

De la începutul anului 2012, la propunerea lui Alma Consulting 
din Franåa, lider al consoråiului ce deruleazã acest proiect, Poliåia 
de Frontierã s-a alãturat celor 15 parteneri ce reprezintã instituåii 
de învãåãmânt æi cercetare, firme de consultanåã æi organizaåii 
guvernamentale din domeniul securitãåii. Proiectul se deruleazã 
pe o perioadã de 2 ani æi are ca obiectiv dezvoltarea proceselor 
de inovare în cadrul organizaåiilor din domeniul securitãåii. 
Bugetul alocat Poliåiei de Frontierã este de 24.231 euro, din 
bugetul total al proiectului de 1.576.867 euro. 

- SEC-2012- Enhancing the workflow and functionalities of 
automated border control/FAST PASS ABC GATES

În anul 2012, Austrian Institute of Technology, precum 
æi Finlanda, Belgia, Olanda, a obåinut finanåare de la Comisia 
Europeanã pentru proiectul ce urmãreæte dezvoltarea unei soluåii 
de control, la frontierã, automat, modular, uæor de integrat, optim, 
de ultimã generaåie, care permite un control rapid æi confortabil 
la trecerea frontierei pentru cetãåeni europeni æi cei din åãrile 
teråe. Rolul Poliåiei de Frontierã, în cadrul proiectului, este unul 
consultativ, ceea ce presupune cã nu are un buget alocat din 
bugetul total al proiectului de 15.000.000 euro.

- SEC-2013 - Test on cooperation in execution of various 

maritime functionalities at sub-regional or sea basin level în the 
field of integrated maritime/COOPP. 

În luna noiembrie a anului 2012, Consoråiul format din 
åãri precum Finlanda, Franåa, Irlanda, România, Polonia, sub 
coordonarea Poliåiei de Frontierã Finlandezã, a obåinut finanåare 
din partea DG MARE pentru  proiectul de cooperare în domeniul 
maritim. Bugetul total al proiectului este de 2.706.127 euro, din 
care Poliåiei de Frontierã Române i-au fost alocaåi 27.322 euro, 
din finanåare europeanã, iar 37.449 euro reprezintã contribuåie 
naåionalã.

De asemenea, tot în contextul FRAMEWORK PROGRAMME  
7, în luna noiembrie a anului 2012, au fost depuse urmãtoarele 
propuneri de proiect, în vederea obåinerii finanåãrii europene, 
urmare invitaåiilor de parteneriat primite de Poliåia de Frontierã 
Românã:

- SEC-2013 - Pre-Operational Validation on land borders- 
Early warning for increased situational awareness 

Validarea pre-operaåionalã în domeniul frontierelor terestre 
are ca obiectiv promovarea cooperãrii între autoritãåile publice 
ale statelor membre UE, cu competenåe în domeniul securitãåii 
frontierelor, în scopul dezvoltãrii æi implementãrii unor soluåii 
inteligente de supraveghere. Poliåia de Frontierã Românã a 
aplicat, cu succes, pentru acest topic propus de Comisie, având 
calitatea de coordonator al Consoråiului ce va derula acest 
proiect, consoråiu  format din Spania, Finlanda, Grecia, Ungaria. 
Estimãrile, privind bugetul proiectului, sunt urmãtoarele: buget 
total proiect - 11.332.265 euro, buget alocat PFR- 7.973.510 
euro, la care se va adãuga contribuåia naåionalã a Poliåiei de 
Frontierã, de 100.000 euro. Durata de implementare va fi de 50 
luni.

- SEC-2013 - Testing the interoperability of maritime 
surveillance systems- Pre-Operational Validation/Common 
Information Sharing Environment/BLUE- CISE

Facilitarea schimbului de informaåii/servicii pentru a asigura 
funcåionalitãåile maritime la nivelul mãrilor æi bazinelor maritime 
ale UE este obiectivul propunerii de proiect iniåiatã de Directoratul  
General pentru Afaceri Maritime æi Pescuit al Comisiei. Bugetul 
estimat al proiectului este de 10.582.704 euro, bugetul alocat 
PFR din finanåarea Comisiei Europene este de 255.984 euro, la 
care se adaugã contribuåia naåionalã 312.184 euro.

- SEC-2013 - Sensor technology for under foliage detection/
SENTRY

Sub coordonarea Selex Galileo din Italia, a fost depusã 
propunerea de proiect, al cãrei obiectiv îl reprezintã dezvoltarea 
unui sistem pe bazã de senzori, care sã permitã detectarea la 
distanåã (în adâncime) a posibilelor ameninåãri privind activitãåi 
ilegale pe frontiera verde, în zone împãdurite, vizând, în mod 
direct, activitatea poliåiilor de frontierã pe linia combaterii 
migraåiei ilegale, la frontiera externã a UE. Bugetul estimat al 
proiectului este de 14.000.000 euro. Poliåia de Frontierã nu 
are nicio obligaåie financiarã, în ceea ce priveæte contribuåia 
naåionalã, fiindu-i alocat un buget de 50.000 euro, din finanåarea 
Comisiei Europene.

În contextul politicilor viitoare de dezvoltare durabilã, 
securitate internã, migraåie ilegalã, Serviciul Programe Post 
Aderare îæi propune sã-æi dezvolte instrumentele necesare 
(componenta de pregãtire, componenta de organizare), pentru 
a asigura suportul instituåional pentru consolidarea poziåiei 
Poliåiei de Frontierã Române ca partener de încredere, în relaåia 
de cooperare cu agenåiile europene (Frontex) æi cu celelalte 
state membre UE. În cadrul urmãtoarei perioade de programare 
a fondurilor UE 2014-2020 se vor face demersuri de accesare 
a instrumentelor financiare structurale æi de coeziune puse în 
aplicare prin Programele Operaåionale regionale sau sectoriale, 
în conformitate cu aria de acåiune æi criteriile de eligibilitate a 
Fondului pentru Securitate Internã - în partea de frontiere externe 
æi vize, precum æi participarea instituåiei în cadrul Programului 
Cadru 7, Orizont 2020 æi a facilitãåii în domeniul comunicaåiilor 
„Conectarea Europei” (program ce are ca scop dezvoltarea 
infrastructurilor fizice æi de tehnologie a informaåiei).

Mihaela TRANDAFIR
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Cooperare

În data de 6 martie 2013, în 
localitatea Odessa, Ucraina, a avut loc 
cea de-a æaptea æedinåã a Împuterniciåilor 
de Frontierã Principali, ai României æi 
Ucrainei. Delegaåiile au fost conduse 
de cãtre chestor-æef de poliåie Ioan 
Buda æi general de armatã a Ucrainei 
Mikola Litvin. Împuterniciåii de frontierã 
principali, ai celor douã state, au analizat 
situaåia la frontiera de stat româno - 
ucraineanã, starea supravegherii acesteia 
æi au fãcut schimb de informaåii referitoare 
la aspectele contracarãrii activitãåii 
infracåionale.

Pãråile au menåionat cã principalele 
ameninåãri la frontiera de stat comunã 
sunt migraåia ilegalã æi contrabanda, în 
special cu åigãri, iar numãrul tentativelor 
de trecere ilegalã a frontierei de stat 
comune a crescut, în comparaåie cu anul 
2011.

S-a analizat, în acest context, 
situaåia funcåionãrii punctelor 
de trecere a frontierei de stat 
româno-ucrainene æi a fost 
apreciatã încheierea Acordului 
(în forma schimbului de note) 
între Guvernul României 
æi Cabinetul de Miniætri al 
Ucrainei, privind deschiderea 
punctelor de trecere Vicovu de 
Sus, Ulma æi Racovãå, în regim 
internaåional, a cãrui aplicare va 
avea o influenåã esenåialã asupra 
creæterii capacitãåii generale de 
trecere a frontierei comune æi 
creãrii condiåiilor facile pentru 
cãlãtori.

În continuare, împuterniciåii 
de frontierã principali au apreciat 
activitatea împuterniciåilor de 
frontierã, locåiitorilor æi ajutorilor acestora 
æi au arãtat cã stadiul cooperãrii se aflã 
la un nivel corespunzãtor, conform 
cu „Tratatul între România æi Ucraina 
privind regimul frontierei de stat româno 
- ucrainene, colaborare æi asistenåã 
mutualã, în probleme de frontierã” æi 
hotãrârile adoptate la ultima æedinåã a 
Împuterniciåilor de Frontierã Principali.

Cu aceastã ocazie, partea românã a 
solicitat pãråii ucrainene sã fie analizatã 
posibilitatea de a se reduce timpii de 
rãspuns la cererile de asistenåã, transmise 
prin intermediul Punctului de Contact 
Porubne, mai precis verificãrile privind 
identitatea persoanelor æi verificãrile 
permiselor auto.

Pãråile au convenit cu privire la 
mãsurile comune ce vor fi întreprinse de 
cãtre Garda de Coastã æi Detaæamentul 
de Grãniceri Izmail, în scopul asigurãrii 
securitãåii sectorului fluvial româno-
ucrainean, implicit desfãæurarea de 
acåiuni comune de cãutare, escortare æi 
reåinere a celor care au încãlcat legislaåiile 
naåionale ale statelor pãråilor.

S-a mai discutat despre situaåia 

schimbului de informaåii, æi s-a subliniat 
faptul cã acesta are loc în conformitate 
cu modul de efectuare a schimbului 
de date æi analize statistice æi satisface 
integral cerinåele pãråilor. În acest scop, 
experåii pãråilor au considerat oportun 
sã elaboreze un proiect de protocol 
între Inspectoratul General al Poliåiei de 
Frontierã din România æi Administraåia 
Serviciului Frontierei de Stat din Ucraina, 
privind modul de realizare a schimbului 
de informaåii referitoare la situaåia 
la frontierele de stat ale României æi 
Ucrainei, luând ca bazã proiectul propus 
de partea ucraineanã.

Pentru continuarea conlucrãrii în 
contracararea activitãåilor infracåionale 
la frontiera de stat româno-ucraineanã, 
Împuterniciåii de Frontierã Principali au 
hotãrât:

- întreprinderea mãsurilor necesare de 
cooperare pentru asigurarea ritmicitãåii 

operaåiunilor de trecere în punctele 
de trecere a frontierei, de la frontiera 
româno-ucraineanã pe timpul sezonului 
estival din anul 2013;

- dinamizarea schimbului de date 
æi informaåii cu privire la infracåiunile 
înregistrate la frontiera comunã æi la 
persoanele suspectate de sãvâræirea 
acestora;

- continuarea, în anul 2013, a 
efectuãrii patrulãrilor comune coordonate 
pe fluviul Dunãrea;

- desfãæurarea de mãsuri sincronizate 
la nivelul æefilor organelor teritoriale 
ale serviciilor de frontierã ale pãråilor, 
în acelaæi timp, inclusiv sub forma de 
operaåiuni comune de frontierã æi mãsuri 
operativ-preventive pentru contracararea 
trecerii ilegale peste frontiera româno-
ucraineanã a migranåilor ilegali æi 
produselor din tutun; 

- elaborarea unei proceduri comune 
pentru partea românã æi cea ucraineanã, 
privind transmiterea datelor de identitate 
a persoanelor care au încãlcat  regimul 
frontierei; 

- elaborarea unei proceduri comune 

pentru partea românã æi cea ucraineanã 
privind desfãæurarea întrevederilor de 
frontierã pentru cercetarea în comun a 
evenimentelor de frontierã;

- acordarea de sprijin persoanelor 
angrenate în lucrãri de gospodãrire a 
apelor de frontierã, la trecerea frontierei, 
în special prin alte locuri decât punctele 
de trecere a frontierei româno-ucrainene 
existente.

În ultima partea a întâlnirii, æefii celor 
douã delegaåii au convenit sã desfãæoare 
exerciåii comune ale navelor Gãrzii 
de Coastã æi Pazei de Coastã pentru 
combaterea activitãåilor infracåionale pe 
mare.

Cu aceastã ocazie, partea românã 
a comunicat faptul cã manifestã 
disponibilitate în diseminarea experienåei 
acumulate în procesul de materializare 
a noilor proiecte/sisteme europene de 
supraveghere æi control a frontierei. În 

acest sens, a prezentat Sistemul EUROSUR 
(supravegherea integratã a frontierei 
externe a UE), precum æi posibilitatea 
de implicare, în acest proiect, a statelor 
vecine UE.

Inspectorul general al PFR a subliniat 
faptul cã este foarte important, fiind 
în interesul ambelor instituåii, sã fie 
atraæi banii europeni pentru ca acest 
proiect sã devinã realitate. Mai mult, a 
prezentat disponibilitatea pãråii române 
de a organiza o vizitã la Bucureæti, pentru 
omologul sãu ucrainean, în cursul lunii 
septembrie sau octombrie a.c., pentru a 
vedea Centrul de Comandã æi Control al 
IGPF, precum æi nodul român al Sistemului 
Eurosur. Aceste aspecte vor face obiectul 
schimbului de corespondenåã între pãråi. 

La final, partea ucraineanã a prezentat 
faptul cã, în momentul de faåã, în Ucraina 
se desfãæoarã ample reforme la nivelul 
instituåiilor statului, iar Administraåia 
Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei va 
fi coordonat de cãtre Ministerul Afacerilor 
Interne din Ucraina.

Andreea NICULIU
Dan BUZOIANU

Cooperare româno-ucraineanã 
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Pregãtire

În perioada 19-20 martie, Agenåia Frontex a organizat, la 
noul sediu IGPF „Æedinåa Pregãtitoare pentru Membrii Rezervei 
Frontex European Border Guard Teams”, care vor participa în 
calitate de ofiåeri oaspeåi în cadrul operaåiunii Puncte Focale 
Terestre 2013.

În anul 2013, operaåiunea comunã Puncte Focale va fi 
implementatã, în perioada 1 aprilie - 31 decembrie, la frontierele 
terestre externe ale Uniunii Europene din Norvegia, Finlanda, 
Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România, 
Bulgaria, Grecia æi Slovenia, cu participarea activã a tuturor 
statelor membre UE æi a Statelor Asociate Schengen, precum 
æi a statelor teråe cu care Agenåia Frontex coopereazã din R. 

Moldova, Croaåia, Ucraina, Serbia, Federaåia Rusã æi Fosta 
Republicã Iugoslavã a Macedoniei. Obiectivul principal 
al activitãåilor operaåionale planificate este de a asigura un 
rãspuns operaåional strategic la presiunea migraåiei ilegale 
æi a altor infracåiuni transfrontaliere, punându-se accent pe: 
îmbunãtãåirea schimbului de informaåii, întãrirea securitãåii 
frontierelor æi a cooperãrii operative, stabilirea æi schimbul 
de bune practici, precum æi identificarea posibilelor riscuri 
æi ameninåãri.

La activitate au participat 75 de experåi în diverse 
domenii ale supravegherii æi controlului trecerii frontierei, 
experåi în linia a doua de control, experåi în documente 
æi în detectarea autoturismelor de lux furate, din 16 State 

Membre ale Uniunii Europene. România participã la aceastã 
operaåiune comunã prin gãzduirea de experåi în punctele focale 
Moraviåa, Galaåi, Albiåa æi Sculeni (15 experåi strãini în total) æi 
prin detaæarea a 22 experåi PFR în puncte focale de la frontierele 
externe ale Poloniei, Sloveniei, Bulgariei, Greciei Ungariei, 
Estoniei æi Lituaniei. Din România au participat 13 membri ai 
rezervei naåionale EBGT, care vor fi detaæaåi în Punctele Focale 
permanente sau temporare activate de cãtre Agenåia Frontex la 
frontierele externe terestre ale Uniunii Europene, pânã la finalul 
lunii septembrie 2013, pe perioade de câte 3 luni.

Din partea Agenåiei Frontex au participat Barbara Urbanovic 
- Coordonatorul Programului Multianual Puncte Focale 2010 

- 2013, din cadrul Sectorului Frontiere Terestre (LBS), Diana 
Jungi - Managerul de Proiect al Operaåiunii Puncte Focale 
Terestre 2013, din cadrul Sectorului Frontiere Terestre (LBS), 
Simon Kelenc æi Roberto Pampanoni - analiæti operaåionali în 
cadrul Unitãåii Analizã de Risc (RAU) æi Artur Querido - expert 
în managementul informaåiilor din partea Centrului Situaåional 
Frontex (FSC).

Întâlnirea a debutat cu un discurs de bun venit adresat 
participanåilor de cãtre adjunctul inspectorului general, comisar-
æef Dumitru Haralambie æi cu câteva precizãri administrative din 
partea comisarului-æef Dan Mocioi, æeful Punctului Naåional de 
Contact Frontex.

În continuarea activitãåii, reprezentanåii Agenåiei au efectuat 
o serie de prezentãri legate de Planul operaåional cu anexele 
aferente, Codul de Conduitã Frontex, Sistemul de Raportare 
æi fluxul informaåional (aplicaåia JORA), baza de date care 
gestioneazã resursele umane æi tehnice puse la dispoziåia 
Agenåiei de cãtre Statele Membre, Analiza de Risc æi principalele 
ameninåãri infracåionale la nivelul frontierelor terestre externe 
ale Uniunii Europene.

Apoi, toåi participanåii au vizitat Centrul Operaåional de 
Coordonare, unde comisar - æef Andreea Niculiu, æeful Serviciul 
Afaceri Europene æi Relaåii Internaåionale, a efectuat o prezentare 
a Poliåiei de Frontierã Române, cu accent pe implementarea 
Sistemului Integrat de Securizare a Frontierei æi a capabilitãåilor 
Centrului Operaåional de Coordonare, în contextul conectãrii la 
sistemul EUROSUR. Au fost prezentate imagini în direct de la 
frontierele externe ale României, atât din puncte de frontierã, cât 
æi de la frontiera verde.

Activitatea s-a desfãæurat în condiåii optime, conform 
agendei înaintate de cãtre reprezentanåii Agenåiei FRONTEX, 
demonstrând capacitatea IGPF de a organiza astfel de întâlniri la 
cele mai înalte standarde europene.

Având în vedere experienåa acestei activitãåi dar æi facilitãåile 
oferite de Punctul Naåional de Contact Frontex, Poliåia de 
Frontierã îæi manifestã disponibilitatea de a organiza în viitor alte 
activitãåi de acest gen.

Æedinåa pregãtitoare pentru 
membrii Rezervei Frontex
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La data de 1 Aprilie 1920, datã la care atunci se sãrbãtoreau 
æi Sfintele Sãrbãtori Pascale, apãrea primul numãr al revistei 
lunare, „Revista Grãnicerilor”, o iniåiativã necesarã æi în acelaæi 
timp, lãudabilã a Corpului Grãnicerilor condus de generalul 
Liæcu Toma.

Rolul activ, pe care l-a avut Revista Grãnicerilor în viaåa 
æi activitatea celor ce asigurau paza fruntariilor, a fost asigurat 
de cãtre temele abordate, pornind de la cele specifice, privind 
pregãtirea juridicã (drept internaåional-n.a.), tacticã-militarã, 
educaåie militarã (cu componentele ei: fizicã, intelectualã, 
moralã æi naåionalã sau patrioticã - n.a.), rezultatele obåinute în 
combaterea contrabandei æi pânã la cele de istorie, medicale æi 
prezentarea unor activitãåi publice importante la care participau 
regele æi reprezentanåii de frunte ai tânãrului stat român.

Putem afirma cu tãrie cã, la data apariåiei ei, în anul 1920, 
când mijloacele de informare în masã erau reduse, revista a 
reprezentat „hrana spiritualã” a strãjerilor aflaåi la frontierele 
României Mari æi a avut un impact benefic în asigurarea coeziunii 
structurilor grãnicereæti, dispersate în locuri greu accesibile æi, de 
multe ori, rupåi de realitãåile politico-sociale ale acelor vremuri. 
Revista æi-a adus o contribuåie importantã æi la îndeplinirea cu 
succes a misiunii principale încredinåate grãnicerilor (care, într-o 
directivã din 1920, a fost formulatã astfel: „Paza æi supravegherea 
frontierei regatului [...], din punct de vedere vamal æi militar, 
cade, în primul rând, în sarcina Corpului Grãnicerilor (art.1 din 
Legea grãnicerilor æi Regulamentul acestei legi) [...] În cazul 
unui atac prin surprindere, pichetele de grãniceri vor face o 
primã rezistenåã chiar pe linia de frontierã, anunåând imediat 
trupele operative din sectorul în care s-a pronunåat atacul - n.a.) 
prin prezentarea studiilor de caz, a rezultatelor  obåinute æi 
experienåei pozitive acumulate în combaterea contrabandei, dar 
æi a evenimentelor cu impact negativ pentru a putea fi prevenitã 
producerea lor, pe viitor.

În continuare, prezentãm un articol din primul numãr al 
revistei, fãrã a aduce modificãri în ceea ce priveæte pronunåia 
sau scrierea unor termeni folosiåi, aceasta cu scopul de a lãsa 
cititorului plãcerea de a savura frumuseåile nepieritoare ale 
limbii române. Articolul vorbeæte despre modul în care un 
ostaæ grãnicer a fãcut faåã tentaåiei de a fi mituit de cãtre un 
contrabandist prins în flagrant.

„Ispita” (Revista Grãnicerilor, Anul 1, numãrul 1, 1 aprilie 
1920, p.25,26,27)

„Era prima lunã de iarnã æi o îngrijorare se observa pretutindeni, 
cãci se arãta a fi grea.Ninsese o sãptãmânã întreagã. Pãmântul 
era acoperit cu un strat gros de zãpadã. Cârduri de ciori sburau 
croncãnind jalnic. Toatã noaptea a geruit, iar în spre ziuã crivãåul 
începuse sã-æi arate puterea æi viscolea cumplit.

Tudor, grãniceruI, intrat în serviciu odatã cu viscolul, pornise 
în patrulã pe frontierã cu arma pregãtitã, asa cum cere datoria, 
fluerând un cântec de dor…. Deodatã îæi opreæte maræul, ia arma 
depe umãr æi priveæte cu atenåie înainte. Un lup, scos æi el din 
vizuinã de foame, se afunda la fiecare pas în zãpadã æi cu cât 
se foråa mai mult sã înainteze cu atât se afunda mai rãu. Lupul 
vãzând pe Tudor încerca disperat sã fugã.

- Aha! dihanie åi-ai gãsit naæul! Æi ochind, trase, scutindu-l 
astfel de oboseala zãpezei.

Tudor se apropie, îl trase la cãrare, ca la înapoere sã-l ia, cãci 
avea o blanã minunatã; æi îæi continuã drumul.

Se zorea sã ajungã la „puåul de piatrã”, locul cel mai favorabil 
contrabandiætilor; o presimåire îl mâna zornic într'acolo.

Nu departe de acest „punct” în Basarabia, este satul 
Zamboskaia, sat format din coloniæti ruæi, a cãror ocupaåie de 
predilecåie este înlesnirea contrabandelor. Sub mantia albã de 
zãpadã, satul pãrea ca o adunãturã de muæuroae albe. Numai ici 
æi colo, câte o dârã de fum, repede risipitã de vârtejul crivãåului, 
mai arãta cã acolo e un sat. În sat liniæte de mormânt. Oameni, 

vite æi pãsãri, stau ascunæi la adãpost, câinii fãcuåi covrig în 
culcuæurile lor, lãtrau din când în când, sã vesteascã stãpânului 
din casã cã deæi în adãpost, urechea lor este atentã æi nu înceteazã 
a strãjui gospodãria.

La Filip Vasca se petrecea ceva neobiænuit. Din ajun sosise 
în sat æi trãsese la el în gazdã jupân Leiba Zarafu, mare bancher 
în faåa lumei, dar în realitate un mare contrabandist. Leiba ætia 
cã pe la „fântâna de piatrã” de multã vreme pãrãsitã, este un loc 
bun de trecut contrabanda, fãrã supãrare din partea grãnicerilor, 
cari, dupã presupunerea lui, pe un aæa timp de crivãå rusesc, stau 
la foc în casã æi beau ceai cu rachiu. Æi la acest gând Leiba cel 
æmecher zâmbind pe sub mustãåi, se mãgulea cã numai el, pe 
un aæa timp, are mare curaj sã plece la drum æi zorea încãrcarea 
saniei. Filip i'a ajutat lui Leiba sã-æi încarce sania cu fel de fel de 
pachete æi cutii; i-a pus pae la picioare, fân peste pachete, peste 
fân un sac rupt æi peticit, iar deasupra pe Leiba cãruia dupã ce 
i'a dat în mânã hãåurile æi biciul, i'a deschis poarta æi i'a grãit 
drum bun… în gând însã, i'a zis vorbã de ocarã, cãci Leiba nu-i 
dãduse nici-o copeicã, lãsând sã-i dea când se va întoarce, dar 
Filip ætia cã Leiba nu se va mai întoarce pe la el.

Tudor Grãnicerul ajunsese la fântânã, æi odihnea o clipã 
pe colacul fântânei cu privirea departe peste câmpul înãlbit æi 
molatec rãsucea o tigare! Deodatã se trezeæte la spate cu sania 
lui Leiba care mâna grãbit cele douã epe, din cari eæeau aburi 
groæi ca fumul!

Tudor aruncã åigara æi apucând arma strigã tare æi rãspicat: 
opreæte-te! Dar omul înfãæurat de iarnã æi învãluit de talazurile 
crivãåului nu-æi da osteneala sã audã, cãci zãrise el pe grãnicer 
dar mâna de zor la drum. Tudor strigã din nou mai tare!

- Hei gospodine stai! - Sania se opri scâråâind. Tudor se apropie de 
sanie æi-I someazã sã se dea jos æi sã arate documentele de cãlãtorie. 
Hârtiile erau în regulã însã, nu era pe acolo locul de trecere.

- Ce-i cu d-ta jupâne?; unde mergi?; de unde vii?
- lu!!? Iu viu din Zambãskaia æi merg aici la Mastacani, æi 

arãtã cu mâna înainte spre o zare de fum.
- Dar bine jupâne drumul la Mastacani trece pe la pichet, de 

ce dai pe aici?
- lu?! Bade grãnicer am greæit dija drumul; dar, hiindcã sunt 

dija aici sã trec æi pe aici, cã tare mã grãbesc… sã nu rãceascã 
epele mele.

- Ce spui jupâne te grãbesti? Æi Tudor zâmbind se uita când 
la ovrei când la sanie, când la pichet. El vedea bine, cã ovreiul 
minte cãci era zi seninã æi pichetul se vedea nu prea departe de 
acolo.

- Zãu aæa bade grãnicer ... tare mã grãbesc! Dar, bade 
grãnicer, am un rachiu tare bun, ia gustã o duæcã douã, chiar æi 
trei, ce nu fac eu pentru un grãnicer bun! ... æi ovreiul scoåând 
din sân o sticlã cu un lichid roæ o întinde lui Tudor.

Grãnicerul zâmbind, ghiceæte gîndul ovreiului, cã vrea sã-l 
adoarmã cu cine ætie ce bãuturã blestematã æi voind sã se joace 
puåin cu ovreiul îi zice:

- Mulåumesc d-tale nu beau! cãci niciodatä n'am bãut în 
viaåa mea rachiu!

Ovreiul neaæteptându-se la un refuz, bãgã sticla în sân æi 
atacã pe grãnicer cu altã ispitã, fiind sigur dupã socoteala lui, 
cã repede vor ajunge la învoialä cu Tudor æi'l va lãsa sã treacä 
contrabanda nesupãrat.

- Bade grãnicer, ia spune mu rog, eæti însurat! Or ai vr'o 
amantã! Æi siret face cu coada ochiului, zâmbind. lu am doi ineli 
frumos tare æi un perechi de cercei cu diamant, superfain, cu 
totul de aur! Nu sunt scumpi, cu puåine ruble facem târgul; iu îi 
am prizant de la o afacere mare... Dija iu pot sã le fac cadou... 
cã tare mã grãbesc... îmi rãcesc epele pi jeru aista!

Tudor îæi ia arma intr'o mânä æi îæi suceste zâmbind mustata; 
el vede lãmurit ca ovreiul are o mare contrabandã' æi cä vrea 
s'o treacã peste graniåã. Ochii îi sclipeau privind inelele din 
mâna lui Leiba ce n'ar fi dat sã aibã cel puåin unul pe deget; 

1 aprilie 1920 - 1 aprilie 2013
93 de ani de la prima apariåie a „Revistei Grãnicerilor”
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însã, cugetul lui îl îndeamnã sã-æi astâmpere dorinåa æi sã-æi facã 
datoria slujind Åara... cum a jurat la regiment! Æ'atunci vede 
aevea în faåa lui, regimentul adunat în careu, în curtea cazarmei, 
în mijloc, Preotul æi d-I Colonel înconjuraåi de ofiåeri cu drapelul 
desfãcut! Se vede cum înainteazã dupã ce i se strigã numele 
de aghiotantul regimentului æi cum el Tudor al Mariei pãæeæte 
cuprins de emoåie sfântã æi dupã ce'æi face o cruce apucã c'o 
mânã steagul, æi zice tare „jur”.

Din aceastã sfântã aducere aminte, este deæteptat brusc de 
ovrei care pricepând cã grãnicerul l'a ghicit æi cã stã la îndoialä 
îl atacã fãåiæ cu altã ispitã mai mare.

- Bade grãnicer, iaca poate te grãbeæti æi d-ta cã tare e jer de 
rãceste mãduva la ‘os. Crivãåu ista bate ca un nebun, nerugat de 
nimeni æi fãrã nici-uã platã! Iaca de aici un pachet cu 100 bucãåi 
hârtii din Banca Naåionalã a 1000 lei una. Æi zãu lasã-mã sã mã 
duc la dracu cã rãcesc epele mele di jer iar iu mã grãbesc tare!

Tudor stã nepãsãtor în faåa unei aæa de mari ispite æi râzând în 
sine de æiretenia Ovreiului care da 100 de mii lei sã nu'i rãceascã 
cele douã epe care la un loc nu fac 500 lei, se hotãrãæte sã'æi 
batã joc de ovrei care era prins æi nu mai avea încotro sã scape!

- Dar de ce te zoreæti aæa jupâne?
- Zãu mã doare inima de epele mele: Nu de altã æelea bade 

grãnicer dar le am dela bunic al meu, adãugã Ovreiul care simåea 
cã nu va mai scãpa din mânele grãnicerului care, pe un aæa ger æi 
crivãå æi omãt din cale afarã, umblã cu puæca în calea drumeåilor 
grãbiåi. Leiba era supãrat:

- Bine jupâne, Doamne fereæte, dar de åi-o muri epele acestea 
ocolind pe la pichet, din cea sutã de mii de lei poåi sã-åi cumperi 
câte vrei.

Leiba prins, nu se dã învins æi scoåând o pungã cu aur sunãtor, 
îi zice æiret lui Tudor:

- Bade grãnicer dija dacã vrei sã fii om cu minte... iu iåi dau 
peste ce å'am dat æi 100 bucãåi de aur numai lire englezeæti... hai 
lasã-mã sã mã duc la dracu, cã'mi rãcesc dija epele.

Tudor rãmâne nepãsãtor æi la aceastã ispitã æi scârbit sã mai 
stea de vorbã cu un aæa mare ticãlos spune:

- Ætii ce jupâne, ca sã nu-åi rãceascã epele, hai cu ele la 

pichet, æ'acolo vom vedea ce'o mai fi!
Contrabandistul face o ultimã încercare æi pune în faåa lui 

Tudor o ultimã ispitã „un diamant” mare cât oul de vrabie.
- Ce zici bade grãnicer, îåi mai dau pe de asupra æi diamantul 

acesta, hai lasã-mã cã-mi rãcesc epele, lasã-mã sã mã duc fãrã 
sã mai dau pe la pichet.

- Tacã-åi pliscu jupâne ... nu m'ai amãgit tu cu bani æi aur æ'o 
sã mã amãgeæti cu chetre?! Æi luând arma la mânî porunceæte 
contrabandistului sã porneascã înainte arãtându-i cu sprînceana 
direcåia pichetului.

Epele cu mare greutate pornesc prin zãpada mare æi îngheåatã, 
iar Leiba învins de resistenåa bravului grãnicer, care n'a cãzut 
în faåa ispitei, merge cu capul în jos, ocãrând în gândul lui pe 
Vasca rusul care nu l'a lãsat sã plece în chiar noaptea sosirei lui 
sub motiv cã paza pe frontierã nu este slabã.

- Vasca nu ætie nimic, dija e un mare prost æi la gândul cã 
æi Vasca va cãdea în mâinele grãnicerilor neadormiåi, se mai 
înbuneazã la suflet æi nu'i mai pare aæa rãu de epe.

La pichet se descopere în sama lui Leiba, o contrabandã în 
bani æi juvaeruri de mai multe milioane; din cari o bunã parte i 
s'a cuvenit prin lege lui Tudor bravul grãnicer!

De atunci Tudor este cel mai înveræunat vânãtor de 
contrabande, iar camarazii lui se întrec cu el la vânãtoare.

Dr. M. T. lonescu
Medic Cãpitan Reg. 3 Gr.”

La ceas aniversar, doresc sã urez Revistei „Frontiera”, 
continuatoarea în contemporaneitate a primei reviste a armei 
noastre - actuala Poliåie de Frontierã- succese depline în 
integrarea ei alãturi de revistele poliåiilor de frontierã din celelalte 
state membre ale U.E., Schengen æi Frontex, prin editarea lunarã 
a numerelor æi în limba englezã, iar tuturor membrilor redacåiei 
revistei, multã putere de muncã, multe æi importante realizãri 
profesionale, multã sãnãtate æi bucurii alãturi de cei dragi lor.

Lucian-Teodor PRICHICI 
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Stimatã Redacåie,

În urmã cu peste cinci decenii, la începutul carierei 
de slujitor al frontierelor åãrii am descoperit, împreunã 
cu colegii din generaåia mea, un prieten bun æi statornic 
care ne-a sprijinit æi încurajat permanent, iar adesea a 
constituit un util mijloc de comunicare profesionalã.

Prietenul acesta, care s-a numit diferit, la un moment 
dat „Grãnicerul” æi astãzi este revista „FRONTIERA”, 
îl sãrbãtorim, acum, cu preåuire æi recunoaætinåã, la 
împlinirea a 93 de ani, vârsta deplinei maturitãåi a 
confirmãrii unei valori remarcabile, cu care s-a impus în 
întreaga evoluåie a instituåiei noastre.

Îmi amintesc, cu plãcere æi emoåie, de mulåi dintre 
jurnaliætii excepåionali ai revistei, unii colegi de-ai mei, 
o impresionantã ætafetã a înaltului profesionalism, o 
eminentã æcoala de redactori militari æi poliåiæti, care au 
determinat afirmarea publicaåiei noastre, dar æi a altor 
reviste din cadrul ministerului. În acelaæi timp, jurnaliætii 
crescuåi la acestã scoalã au contribuit la dezvoltarea unor 
instituåii culturale, edituri, emisiuni de radio æi televiziune 
la nivel naåional.

Cu prilejul unor dezbateri de specialitate, am consultat 
pentru documentare, colecåia revistei, constatând cã în 
timp aceasta reprezintã o adevaratã istoriografie a armei, 
un impresionant tezaur de evenimente, date æi fapte, o 

extraordinarã frescã a evoluåiei unor componente sociale.
Doresc sã evocãm æi dãruirea personalului, a oamenilor 

redacåiei, care, în perioade dificile, au învins greutãåile, 
fãcând eforturi æi sacrificii susåinute pentru supravieåuirea 
publicaåiei, adesea revista fiind singura care ajungea în 
cele mai îndepãrtate æi greu acesibile zone, unde militarii 
primeau, astfel, informaåii utile îndeplinirii misiunilor.

În mod firesc, noi cititorii, am privit cu satisfacåie 
ampla acåiune de susåinere a procesului de reformã 
æi modernizare a instituåiei, la nivelul standardelor 
europene, pentru securizarea graniåei Uniunii Europene æi 
combaterea fenomenului infracåional transfrontalier, aflat 
în expansiune.

Constatãm, la fiecare apariåie, conåinutul bogat 
ancorat în realitate, graficã de excepåie, prezentarea 
artisticã modernã, calitãåii remarcate în presa româneascã. 
„FRONTIERA” æi-a câætigat un binemeritat loc în elita 
revistelor de profil special.

Cititorilor revistei „FRONTIERA”, conducerii 
Inspectoratului General al Poliåiei de Frontierã, conducerii 
redacåiei, reporterilor æi colaboratorilor, majoritatea tineri 
de mare talent, tuturor poliåiætilor de frontierã, adresez 
calde felicitãri, respectuoase urãri de scucces deplin în 
înfãptuirea marilor proiecte profesionale æi personale, 
dorindu-vã din inimã „La mulåi ani”!

General locotenent cu trei stele (r) Ioan Bãlãei
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Misiune

Astãzi...
ora 05:30 a.m. La orizont încep sã se iveascã zorii zilei. 

Undeva, în adâncimea întunericului, vântul atinge, parcã, o 
siluetã umanã, un cãlãtor care vine de departe æi doar timpul æi 
neantul cunosc unde merge ...

Un element mobil al Poliåiei de Frontierã îl indentificã, iar 
echipa de debrieferi, detaæatã în zonã, stã de vorbã cu el: spune 
cã e pakistanez æi vine de departe, iar acum cuvântul de ordine 
pentru el este azil. Astfel, el ajunge ca solicitant de azil la Centrul 
de Tranzit în regim de urgenåã Timiæoara.

Cãlãtorul relateazã cã a plecat din åara de origine, în iunie 
2011, din cauza conflictelor politice existente acolo. Iniåial, a 
plãtit suma de 3.000 de euro pentru a fi cãlãuzit din Pakistan, în 
Grecia. A fost scos din åara natalã, ascuns într-un autocamion, 
a tranzitat, astfel, Iranul æi Turcia, dar a primit æi documente 
turceæti false pentru cazul în care era oprit de poliåiæti, pe 
teritoriul Turciei.

Frontiera turco-elenã a trecut-o prin apa Evros-ului, 
împreunã cu alåi trei conaåionali. Ajuns în Atena, a locuit acolo 
pentru o perioadã de 13 luni, dorind sã-æi gãseascã un loc de 

muncã. Pentru cã nu a gãsit ce sã munceascã æi auzind de la 
alåi conaåionali cã în Italia este mai sigur, æi-a fixat drept åintã 
statul italian. Astfel, a contactat o altã cãlãuzã, care urma ca, în 
schimbul sumei de 2.600 de euro, sã-l ducã în Italia. Pãrãseæte 
Grecia, iar în septembrie 2012 ajunge la frontiera româno-sârbã, 
pe care o trece ilegal pe la zona verde, fiind reåinut în apropierea 
liniei de demarcaåie de cãtre poliåiætii de frontierã timiæeni. Aici, 
solicitã azil æi este înregistrat la Centrul de Tranzit în regim de 
urgenåã Timiæoara.

Ajuns aici, migrantul contacteazã, din nou, cãlãuza, pentru 
a-l ajuta sã ajungã în Italia, însã, din acest punct, toate drumurile 
duc la Timiæoara... iar când urma sã plece cu facilitatorul, 
înspre frontiera româno-maghiarã, cu o zi înainte, este mutat la 
Centrul de Tranzit de la Rãdãuåi. De aici, pleacã la Suceava, 
apoi la Fãlticeni, unde trebuia sã se ascundã, împreunã cu alåi 
migranåi, în cala pentru bagaje al unui autocar, pentru a fi dus în 
Ungaria. Cãlãtoria, între bagaje, trebuia sã fie de 9-10 ore pânã 
la destinaåie, dar a refuzat, spunând cã urmeazã sã plãteascã 
2.600 de euro pentru condiåii mai bune de transport, urmând ca, 
într-un final, sã ajungã, din nou, în oraæul de pe Bega.

În tot acest timp, de când a plecat din Pakistan æi pânã sã fie 
înregistrat la Centrul de Tranzit în regim de urgenåã Timiæoara, 
migrantul a fost cazat prin diferite adãposturi, controlate de 
reåelele ilegale, împreunã cu alåi migranåi, de la 20 pânã la 50 
de persoane, într-o casã. Mijloacele de transport folosite de 
cãlãuze pentru a transporta migranåii au fost taxiurile, trenurile, 
autocamioanele sau microbuzele.

Iniåiative Europene:
Agenåia Europeanã pentru Gestionarea Cooperãrii Operative 

la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene 
- Frontex - coordoneazã cooperarea operaåionalã între statele 
membre în domeniul securizãrii frontierelor externe; asistã 
statele membre la propriile lor servicii cu atribuåiuni la frontierele 
naåionale externe, inclusiv pentru stabilirea de standarde 
æi proceduri uniforme; efectueazã analize ale riscurilor, 
ameninåãrilor æi vulnerabilitãåilor; urmãreæte evoluåia cercetãrilor 

Frontiera româno-sârbã, zonã de implementare a 
iniåiativelor operaåionale æi a bunelor practici europene

Nr3.2013.indd   12 03.04.2013   11:57:34



13F R O N T I E R A Nr. 3/2013

Misiune
în sfera controlului æi supravegherii frontierelor externe; asistã 
statele membre în situaåii care necesitã sprijin tehnic æi operaåional 
sporit la frontierele externe; furnizeazã statelor membre sprijinul 
necesar pentru organizarea de operaåiuni comune de returnare.

Operaåiunile comune æi, în general, activitãåile operative 
coordonate de Frontex, sunt bazate pe analize de risc pentru 
fiecare dintre tipurile æi segmentele de frontiere externe vizate de 
aceste activitãåi, fapt ce atrage încrederea, suportul æi participarea 
activã a Statelor Membre.

Punctul Focal Moraviåa gãzduieæte, periodic, echipe de 
debriefing, cum a fost recenta detaæare a unui numãr de opt 

poliåiæti de frontierã români æi strãini (spanioli æi francezi). Pe 
parcursul operaåiunii, colegii specializaåi în debriefing din cadrul 
Agenåiei Frontex, care æi-au desfãæurat activitatea în cadrul 
Punctului Focal Moraviåa, au intervievat peste 100 persoane, 
provenind din åãri precum Pakistan, Afganistan, Maroc, Tunisia, 
Kosovo etc. 

Analiza interviurilor, efectuate în perioda de referinåã în 
cadrul Operaåiunii Focal Points Land 2012, contureazã imaginea 
actualã a evoluåiei fenomenului migraåiei ilegale dinspre æi prin 
Balcanii de Vest, evidenåiind aspecte de interes operativ, care 
pot fi exploatate de structurile operative ale Poliåiei de Frontierã 
Române.

Majoritatea migranåilor intervievaåi au trecut ilegal frontiera 
terestrã dintre Turcia æi Grecia (în perioada 2008 - august 2012) 
æi cei mai mulåi dintre ei au locuit, pentru diferite perioade de 
timp, în oraæe din Grecia, pânã în momentul în care au luat 
hotãrârea de a se stabili în alte åãri din Uniunea Europeanã.

Persoanele intervievate au evidenåiat ca principale motive, 
care au stat la baza deciziei de pãrãsire a Greciei: criza economicã, 
lipsa locurilor de muncã æi, în anumite situaåii, activitãåile unor 
grupuri extremiste, materializate în acte de intimidare æi violenåã 
împotriva migranåilor ilegali, aflaåi pe teritoriul Greciei (în special 
celor proveniåi din Pakistan).

Uneori, migranåii intervievaåi povestesc cã, pe traseul urmat, 
sunt nevoiåi sã se cazeze æi sã aætepte în case, grajduri, sau chiar 
depozite, puse la dispoziåie de cãlãuze, în aæteptarea parcurgerii 
etapei urmãtoare æi cã sunt, adesea, sechestraåi de membrii 
reåelelor de migraåie ilegalã, pânã în momentul confirmãrii plãåii 
paråiale sau integrale a sumelor de bani, datorate acestora.

Majoritatea migranåilor intervievaåi au plecat din åara de 
origine, cu destinaåia finalã Grecia, plãtind sume cuprinse între 
2.500 æi 4.000 de euro. Cu toate acestea, au existat situaåii în care 
migranåii au contactat facilitatori pentru a fi transportaåi direct în 
åãri din vestul Europei, pentru sume cuprinse între 6.000 - 8.000 
de euro. Durata medie a cãlãtoriei, din Afganistan/Pakistan pânã 
în Grecia, este de aproximativ 30 de zile.

Pentru urmãtoarea etapã, traversarea teritoriului Republicii 
Turcia, migranåii sunt, de regulã, îndrumaåi æi însoåiåi pânã la 
Istanbul æi de acolo, în funcåie de destinaåia doritã, mijlocul 
de transport sau ruta aleasã ori de insistenåa migrantului de a 
ajunge într-un anumit stat membru al UE, într-o perioadã mai 
scurtã sau mai lungã de timp, facilitatorii îi îndrumã din nou, 
sau îi însoåesc cãtre Grecia, Bulgaria, Italia sau cu avionul 
cãtre oricare dintre statele vestice ale UE. În momentul în care 

migranåii, care ajung în Grecia, aleg sã pãrãseascã teritoriul 
acestei åãri, au la dipoziåie calea maritimã, aerianã æi terestrã. În 
acest sens migranåii contacteazã diveræi facilitatori (în general de 
aceaæi naåionalitate cu migranåii), aflaåi pe teritoriul Greciei, care 
acceptã, în schimbul unor sume cuprinse între 2.500 æi 3.000 
de euro, sã îi faciliteze folosind ruta sus-menåionatã, pânã în 
Ungaria sau Austria. 

Se cunoaæte faptul cã aceætia organizeazã trecerile în Ungaria 
æi România, pe jos, cu ajutorul cãlãuzelor. Pentru a ajunge în 
România, traficanåii îi transportã cu taxiuri, din localitate, pânã 
în apropierea frontierei cu România, unde li se indicã locul 
trecerii.

Migranåilor li se spune sã se predea Poliåiei de Frontierã æi 
sã cearã azil. Totodatã, li se comunicã faptul cã, odatã ajunæi 
în centrele de cazare a solicitanåilor de azil, le vor fi furnizate 
datele de contact ale cãlãuzelor care le vor organiza mai departe 
cãlãtoria din România, cãtre åara finalã de destinaåie.

În general, informaåiile obåinute, în urma activitãåii desfãæurate 
de colegii noætri români sau strãini, în cadrul Punctului 
Focal Moraviåa, al Agenåiei Frontex, în perioada operaåiunii, 
au fost furnizate direct poliåiætilor de frontierã din zona de 
responsabilitate a ITPF Timiæoara cu atribuåii pe linia combaterii 
migraåiei ilegale, parte dintre acestea fiind materializate în dosare 
penale, înregistrate la structura teritorialã DIICOT.

Interoperabilitate:
În accepåiunea curentã, cooperarea europeanã se exercitã prin 

reprezentaåi ai mai multor agenåii, din mai multe state membre ale 
Uniunii Europene, care lucreazã împreunã pentru un deziderat 
comun - siguranåa frontierelor externe ale UE. Doi poliåiæti de 
frontierã români executã misiuni organizate æi implementate de 
Frontex în Ungaria, în perioada ianuarie-martie 2013, în cadrul 
operaåiunii Focal Points 2012. Colegii noætri împreunã cu unul 
sau doi poliåiæti maghiari, desfãæoarã misiuni de supraveghere 
a frontierei ungaro-sârbe, cu un autoturism Nissan Pathfinder, 
purtând însemnele Poliåiei de Frontierã Române.

Pe parcursul operaåiunii, au fost identificate æi reåinute 
14 grupuri de migranåi, totalizând 57 de cetãåeni din Kosovo, 
Afganistan, Pakistan, Algeria, Tunisia, Siria, Turcia æi Serbia. În 
aceastã perioadã, s-a reuæit reåinerea æi a trei cetãåeni sârbi, care 
erau cãlãuze.

De la începutul misiunii, au fost descoperiåi aproximativ 
1.000 de migranåi, însã, numãrul acestora este în continuã 
creætere, de la o sãptãmânã la alta. Cei mai mulåi provin din 
åãri precum Pakistan, Afganistan, Tunisia, Libia, Maroc etc. În 
cadrul primelor cercetãri, majoritatea migranåilor declarã cã 
sunt minori, deoarece ætiu cã, astfel, beneficiazã de un tratament 
special. 

Combaterea activitãåii infracåionale, la aceastã frontierã 
externã a Uniunii Europene, este o misiune importantã a Poliåiei 
de Frontierã Române, iar combaterea migraåiei ilegale, în 
zona Vest-Balcanicã, se dovedeæte a fi un obiectiv prioritar în 
activitatea forumurilor europene.

Mihaela LEÆ
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La acest început de primãvarã, ne-am hotãrât sã mergem la 
Sibiu pentru a lua pulsul Centrului Canin, dupã o „iarnã grea” 
pentru aceastã structurã, unicã în Ministerul Afacerilor Interne. 

Intrând pe poarta centrului, am remarcat imediat schimbãrile 
care au avut loc aici. Pe lângã modernizarea spaåiilor de cazare, 
folosite de poliåiætii care participã la cursuri, finalizatã acum 
câåiva ani, se poate observa renovarea remizelor pentru câini, 
amenajarea unor spaåii pentru orele de curs, care sã permitã 
formatorilor abordarea unor metode moderne de prezentare a 
materialelor de instruire. De asemenea, instituåia dispune de 
o bazã sportivã modernã, care include terenuri de 
fotbal, tenis æi o salã de sport renovatã, aceste facilitãåi 
contribuind la susåinerea procesului didactic.

Toate acestea au putut fi posibile cu multã 
perseverenåã æi, de multe ori, cu ingeniozitate, 
reuæindu-se obåinerea unor fonduri sau identificarea 
unor soluåii, pe fondul unei accentuate limitãri a 
resurselor financiare. Peste acestea s-a suprapus, în 
cazul Centrului Chinologic Sibiu, æi revendicarea în 
instanåã a unei suprafeåe semnificative din perimetrul 
unitãåii, toate aceste situaåii reprezentând obstacole, 
pe care oamenii adevãraåi, care muncesc aici, au fost 
provocaåi sã le depãæeascã.

Calendarul activitãåilor, din Centrul Chinologic 
Sibiu, este unul foarte încãrcat æi diversificat. Am gãsit 

aici, în curs de desfãæurare, cursuri de atestare sau 
de pregãtire la care participau poliåiæti, jandarmi, 
poliåiæti de frontierã, lucrãtori IGSU, alãturi de 
partenerii lor canini.

Aici se formeazã echipele chinologice, poliåist-
câine de serviciu æi, tot aici, ei sunt verificaåi 
periodic, pentru a obåine atestarea în specialitãåile 
în care îæi desfãæoarã activitatea.

Pregãtire europeanã

În aceste zile, Centrul Chinologic Sibiu a fost mai mult decât 
ceea ce reprezintã în mod obiænuit. Centrul a devenit punctul de 
referinåã al pregãtirii chinologice a poliåiilor-poliåiilor de frontierã 
din Europa. Aceasta pentru cã, de la începutul lunii martie, 
Centrul Chinologic Sibiu a gãzduit, sub egida Frontex, prima 
sesiune a Cursului European pentru Instructori, specializarea „uz 
general”. Managerul acestui proiect european este fostul nostru 
coleg, poliåist de frontierã, Radu Anton, acum reprezentant 
Frontex.

Centrul Chinologic Sibiu,
punct de referinåã al pregãtirii 
chinologice ale poliåiilor din Europa
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Cursul este structurat pe 
douã module, primul orientat 
pe certificarea competenåei de 
dresor, în timp ce al doilea - 
destinat celor care vor trece 
cu succes de primul modul 
- este orientat pe certificarea 
competenåei de instruire a 
conductorilor câini æi evaluare/
certificare a echipelor canine. 
Durata totalã a cursului este de 
10 sãptãmâni (5 sesiuni, fiecare 
cu durata de douã sãptãmâni).

La startul cursului au fost 
prezenåi potenåiali viitori 
instructori din 17 state, din 
Uniunea Europeanã, din state 
asociate Schengen sau din state 
teråe, dar care au un acord de 
cooperare cu agenåia Frontex. 
Din partea României au participat doi poliåiæti, agent principal 
Mihail Leonard Darie æi agent æef adjunct Silviu Stan, ambii 
instructori ai Centrului Chinologic Sibiu. Scopul acestui curs este 
acela de a forma o echipã de elitã de instructori canini, capabili 
sã implementeze sistemul dezvoltat de unitatea de pregãtire 
Frontex, în statele de provenienåã sau în alte state, atunci când 
este solicitatã asistenåa, în acest sens.

Toåi cursanåii au fost solicitaåi sã fie 
prezenåi cu câinii proprii, ca cerinåã 
de bazã a acestui segment, în care 
instructorul trebuie sã fie primul care 
sã ofere exerciåiul standard, la nivel de 
vârf, executat cu propriul câine.

Sesiunea de la Sibiu s-a axat pe 
chestiuni generale, care, însã, trebuie 
stãpânite de instructori, indiferent de 
specializarea de mai târziu (disciplina). 
Sesiunea a doua este dedicatã 
metodelor de dresaj al câinelui de 
cãutare persoane æi urmãrire, æi va 
avea loc în localitatea Rezekne din 
Letonia. Sesiunea a treia, dedicatã 
metodelor de dresaj al câinelui ca uz 
de foråã, se va desfãæura în Lituania la 
Kalniskiu, iar sesiunea de evaluare æi 
certificare a competenåei de dresor va 
avea loc în octombrie 2013, în Austria, 
în cadrul Centrului de dresaj din Bad 
Kreutzen. Sesiunea finalã de pregãtire 
a conductorilor câini æi evaluare a 
echipelor canine se va desfãæura în 
martie 2014.

La finalul acestui curs, în care trainerii sunt 
nominalizaåi de Frontex, în baza unei selecåii 
efectuate la nivel European, Agenåia va dispune 
de primii instructori certificaåi la nivel european, 
capabili sã asiste implementarea standardelor, 
atât în statele proprii, cât æi în cadrul misiunilor 
de asistenåã. Astfel de solicitãri de asistenåã vor 
fi, oricând, înaintate Agenåiei Frontex.

Dacã acest curs este destinat viitorilor 
instructori pentru echipe canine de uz general, 
în anii urmãtori, cursuri pentru instructori este 
posibil sã fie organizate æi în alte ramuri (cãutare 
æi descoperire substanåe narcotice/explozive).

Activitãåi cu poliåiæti de frontierã 

În parcarea centrului am vãzut mai multe 
autospeciale Mitsubishi L200, pentru transportul 
echipelor canine, semn cã în centru se aflã 
poliåiæti de frontierã. I-am gãsit la treabã, în timpul 

desfãæurãrii examenului periodic de atestare a câinilor pentru 
categoria de serviciu prelucrare urme æi detectare stupefiante.

Comisia de atestare, prezentã la faåa locului, era formatã 
din comisar-æef Ioan Mãlãescu, comisar Adrian Neguåescu, 
subcomisar Dan Cãpriåã æi agent æef adjunct Tiberiu Bota. Din 
comisie a fãcut parte æi medicul veterinar Octavian Acelenescu, 
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care verifica starea de sãnãtate a câinilor de serviciu.

Examinarea a constat în 2 probe, cea de specialitate, în 
domeniul în care a fost dresat câinele (droguri, tutun, prelucrare 
urmã) æi cea de disciplinã, în care câinele trebuie sã rãspundã 
comenzilor conductorului, chiar æi când se trag focuri de armã 
în imediata apropiere.

În cazul în care existã câini respinæi la una dintre categorii, 
aceætia vor avea la dispoziåie 30 de zile pânã la o nouã evaluare. 
Dacã æi la a doua examinare este respins, atunci se realizeazã o 
cercetare administrativã. Dacã acel câine are vârsta pensionãrii, 

adicã 7 ani æi jumãtate (6 ani de serviciu) atunci se propune 
clasarea acestuia.

Toåi cei examinaåi, în acea zi, au trecut cu brio probele. 
Am stat de vorbã cu membrii comisiei de examinare æi ne-au 
spus cã se constatã o îmbunãtãåire considerabilã a nivelului 
echipelor canine ale Poliåiei de Frontierã, o cauzã posibilã fiind 
æi încadrarea în funcåiile de conductori a unor oameni pasionaåi 
de aceastã activitate, dornici sã-æi perfecåioneze permanent, 
pregãtirea æi care åin la câinele aflat în dotare. Æi, acest lucru 
se putea lesne remarca, deoarece câinii erau într-o formã foarte 
bunã æi executau, cu promptitudine, comenzile poliåiætilor.

Pregãtire dar æi rezultate

Grupul de poliåiæti de frontierã, care se afla, în acel moment, 
la examenul de atestare, era din cadrul ITPF Iaæi. Bineînåeles 
cã, alãturi de ei l-am regãsit pe agent-æef Virgil Rotundu, 
coordonatorul activitãåii chinologice la inspectoratul de la 
frontiera de est a åãrii.

Am putut afla, cu aceastã ocazie, æi câteva despre rezultatele 
obåinute de poliåiætii de frontierã care s-au bazat pe „cei mai buni 
prieteni ai omului”.

Astfel, agentul-æef Virgil Rotundu, alãturi de câinele de 
serviciu Naya, specializat în detectare de tutun, în vârstã de 3 
ani, a descoperit, în dimineaåa zilei de 15 ianuarie 2012, pe 
sensul de intrare în åarã, din PTF Albiåa, judeåul Vaslui, ascunse 
æi nedeclarate, în locaæuri special amenajate în bordul, podeaua, 
pragurile æi aripile autoturismului, 1.315 pachete de åigãri, de 
provenienåã R. Moldova.

Un alt caz este cel al agentului principal Robert Ionel Costin, 
cu câinele de serviciu Nes, în vârstã de 3 ani, specializat în 
prelucrare urmã. Nes a fost luat de la Centrul Chinologic Sibiu, 
în iulie 2010, la vârsta de trei luni, iar în anul 2011, mai-
septembrie, a absolvit cursul de prelucrare urmã, cu media 9,75, 
fiind primul dintre câinii de serviciu ai Poliåiei de Frontierã æi al 
doilea dintre toåi câinii care au urmat cursul.

În data de 5 decembrie 2012, la ora 06.00, agentul 
principal Robert Ionel Costin cu câinele Nes, a fost chemat 
pentru prelucrarea unei urme de la râul Prut, spre localitatea 
Frãsuleni. În urma prelucrãrii urmei, au fost conduæi la o locuinåã 
din localitatea amintitã, unde au fost descoperite colete care 
conåineau 11.750 de pachete de åigãri, din R. Moldova. Coletele 
au fost trecute peste Prut cu ajutorul unei bãrci pneumatice, 
implicaåi fiind un cetãåean român æi patru cetãåeni din R. 
Moldova, în cazul acestora fiind luate mãsurile legale.

Agent principal Robert Alin Chiuariu, cu câinele de serviciu 
Luga - specializat în detectarea 
stupefiantelor, a participat la o 
acåiune împreunã cu ofiåerii BCCOA, 
în luna iulie 2012, în urma cãreia s-a 
depistat locul æi modul de transport 
al stupefiantelor, dar æi seminåe de 
canabis, ascunse într-o casã, într-
un borcan. Câinele a participat, în 
anul 2012, la Campionatul Naåional 
de Dresaj al Câinilor de Serviciu 
organizat la Centrul Chinologic 
Sibiu, unde cuplul chinologic a 
obåinut locul IV la specializarea 
detectare stupefiante.

Agent principal Lucian Timofte 

Balasan, cu câinele de serviciu Liva - cu specializare în detectare 
stupefiante, a participat, în perioada 22 septembrie - 7 decembrie 
2012, la misiunea Frontex din Ungaria, unde a obåinut rezultate 
foarte bune, fiind apreciat de toåi participanåii din misiunea 
internaåionalã.

Pe timpul vizitei noastre, în cadrul Centrului Chinologic 
din Sibiu, într-una dintre sãli se aflau, la pregãtire teoreticã, 34 
de poliåiæti de frontierã, din toate zonele de frontierã aflaåi la 
cursuri de dresaj pe specialitãåile: patrulare/intervenåie, tutun 
æi stupefiante. Am putut remarca, între participanåi, æi patru 
reprezentante ale sexului frumos, pe care, în scurt timp, le vom 
întâlni alãturi de partenerii lor canini, la frontierele României.

Iulian PUICÃ
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Poliåiætii de frontierã, din cadrul SPF Cernavodã, au oprit, în 
data de 17 martie, în jurul orei 23.00, pentru control, în zona 
de competenåã, o autoutilitarã, marca Renault, în care se aflau 
douã persoane.

Controlul efectuat a dus la descoperirea  a cinci saci din rafie, 
în care se aflau bucãåi de sturion, din specia morun, în greutate 
de 155,6 kilograme.

Cei doi bãrbaåi, cu vârste de 50 æi 52 de ani, domiciliaåi în 
municipiul Mangalia, nu au putut prezenta documente legale 
pentru transportul æi provenienåa sturionului.

Ei au declarat faptul cã au cumpãrat exemplarul de morun 
tranæat, de la douã persoane necunoscute, în schimbul sumei 
de 4.650 lei. 

Poliåiætii de frontierã, alãturi de reprezentanåii ANPA, au 
ridicat, în vederea confiscãrii, exemplarul de morun æi l-au predat 
unei societãåi comeciale de profil, urmând a se lua mãsurile 
legale ce se impun.

Cei doi bãrbaåi sunt cercetaåi pentru sãvâræirea infracåiunii de 
„deåinerea, transportul, comercializarea sturionilor, capturaåi pe 
teritoriul României, din mediul sãlbatic, precum æi a produselor 
æi subproduselor obåinute din aceætia, cu excepåia celor proveniåi 
din acvaculturã, pentru care se face dovada originii prin 
documente æi/sau marcaje justificative legale”.

În data de 17 martie, în jurul orei 13.00, poliåiætii de frontierã, 
din cadrul PPF Midia, au oprit, pentru control, pe comunicaåia 
Corbu - Nãvodari, un autoturism, marca Daewoo Cielo, condus 
de cãtre un cetãåean român, în vârstã de 29 de ani.

În interiorul autoturismului au fost descoperite 9 lãzi din 
plastic, în care se afla cantitatea de 183 kilograme peæte, din 
specii diferite.

Conducãtorul auto, domiciliat în judeåul Constanåa, nu a 

putut prezenta documente justificative pentru cantitatea de 
peæte.

Poliåiætii de frontierã au ridicat, în vederea confiscãrii, peætele, 
evaluat la 515 lei, care a fost predat spre valorificare unei societãåi 
comerciale de profil, conform procedurilor legale.

Persoana, în cauzã, este cercetatã pentru sãvâræirea infracåiunii 
de „transport al peætelui fãrã documente legale”.

Marius NICULESCU

Morun, transportat fãrã documente legale 

În data 22 martie la ora 11.00, o femeie, din localitatea 
Gura Vãii, a informat poliåiætii de frontierã mehedinåeni, cã soåul 
ei, plecat, de peste 24 de ore, la pescuit, în Ostrovul Golu, în 
apropierea Barajului Hidroenergetic æi de Navigaåie Poråile de 
Fier I, nu se mai poate întoarce æi se aflã în pericol de înec æi 
îngheå din cauza condiåiilor hidrometeorologice.

În ajutorul persoanei, aflate în dificultate, a intervenit o navã 
rapidã de intervenåie æi patrulare a poliåiei de frontierã, din cadrul 
STPF Mehedinåi, care s-a deplasat rapid pe direcåia Ostrovului 
Golu pentru a salva persoana aflatã în pericol. 

Ajunæi la faåa locului, poliåiætii de frontierã au transbordat-o 
pe nava rapidã de intervenåie æi patrulare, i-au acordat primul 
ajutor æi au recuperat æi ambarcaåia acestuia, care era în pericol 
sã se scufunde.

Persoana izolatã în Ostrovul Golu, în vârstã de 39 de 
ani, a declarat cã vântul puternic, condiåiile meteorologice 
nefavorabile æi valurile mari, l-au pus în imposibilitate  de a 
controla barca æi a ajunge la malul românesc, existând, în orice 
moment, posibilitatea de a se îneca.

Acesta le-a mulåumit poliåiætilor de frontierã mehedinåeni 
pentru faptul cã, prin modul rapid în care au acåionat, i-au salvat 
viaåa æi i-au recuperat ambarcaåia din apele Dunãrii.

Valeriu PERA 

Salvat de cãtre poliåiætii de frontierã mehedinåeni
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La PTF Boræ, în ziua de 17 martie, ora 4.10, s-a prezentat, 

pentru a intra în åarã, un cetãåean român, în vârstã de 29 de ani, 
domiciliat în Bucureæti, conducând un ansamblu de vehicule 
format dintr-un cap tractor Mercedes-Benz æi o semiremorcã 
marca Schmitz, pentru care a prezentat documente de 
înmatriculare lituaniene.

La controlul de frontierã s-a constatat cã seriile de caroserie, 
atât de pe autocamion, cât æi de pe semiremorcã, nu sunt aceleaæi 
cu cele înscrise în certificatele de înmatriculare, prezentate 
pentru control. În urma verificãrilor specifice, a reieæit faptul cã 
cele douã vehicule figureazã în bazele de date ca fiind furate 
din Germania.

Persoanei respective, i s-au întocmit actele premergãtoare 
începerii urmãririi penale pentru sãvâræirea infracåiunii de 
conducere a unui autovehicul cu numere de înmatriculare false 
æi tãinuire la furt, iar autovehiculele au fost reåinute, urmând ca, 
la finalizarea cercetãrilor, sã fie dispuse mãsurile legale ce se 
impun.

Marcel DAN 

În data de 22 martie, ora 7.30, la PTF Calafat, judeæul Dolj s-a prezentat, 
pentru a efectua formalitãåile de frontierã, un cetãåean bulgar, în vârstã 
de 36 de ani, care conducea o autoutilitarã marca Steyr, cu numere de 
înmatriculare bulgãreæti.

La controlul documentelor, poliåiætii de frontierã au constatat cã 
numerele de înmatriculare ale autoutilitarei sunt atribuite în Bulgaria unui 
alt autoturism.

Persoanei, în cauzã, i s-a întocmit dosar penal pentru sãvâræirea 
infracåiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul 
neînmatriculat æi cu numere false.

Alexandra POPESCU

Pe timpul unei misiuni specifice, poliåiætii de frontierã, din 
cadrul SPF Folteæti, în data de 3 martie, în jurul orei 1.00, au 
oprit pentru control, pe comunicaåia DN 26, în localitatea de 
frontierã Vlãdeæti, un autoturism marca Ford C-Max, condus 
de un cetãåean român, în vârstã de 46 de ani, domiciliat în 
municipiul Galaåi.

În urma verificãrilor efectuate asupra documentelor, 
prezentate la control, æi în bazele de date, poliåiætii de frontierã 
au constatat cã autoturismul figureazã ca fiind furat din 
Portugalia.

Documentele au fost ridicate, iar autoturismul, în valoare 
de 26.143 lei, a fost indisponibilizat la sediul SPF Folteæti 
pentru continuarea cercetãrilor.

Poliåiætii de frontierã au întocmit, pe numele bãrbatului, 
lucrare penalã sub aspectul sãvâræirii infracåiunii de furt, 
urmând a fi înaintatã Parchetului de pe lângã Judecãtoria 
Târgu Bujor.

Ion IRIMIA

La începutul lunii martie, la PTF Nãdlac, judeåul Arad, s-a prezentat, 
pentru a intra în åarã, un cetãåean român, în vârstã de 53 de ani, din judeåul 
Bacãu, care conducea un autoturism marca BMW X5, înmatriculat în 
Marea Britanie.

Cu ocazia controlului specific, poliåiætii de frontierã i-au solicitat 
conducãtorului auto, pe lângã documentele de identitate æi documentele 
autoturismului.

Lucrãtorii noætri au constatat cã certificatul de înmatriculare prezintã 
corecturi în câmpurile referitoare la proprietarul autoturismului, motiv 
pentru care bãrbatul a fost condus la sediul sectorului pentru cercetãri. 

În urma verificãrilor efectuate în baza de date, a rezultat faptul cã 
autoturismul marca BMW X5 figureazã ca fiind furat din Marea Britanie. 
Autoturismul a fost indisponibilizat, iar æoferului i s-a întocmit dosar 
penal.

Dan MARCEL
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La PTF Negru Vodã, judeåul Constanåa, în ziua de 11 martie, în jurul 

orei 5.30, s-a prezentat, pentru a ieæi din åarã, un cetãåean român, în vârstã 
de 24 de ani, la volanul unui microbuz marca Citroen Jumper, înmatriculat 
în Spania.

În urma verificãrilor, efectuate de cãtre poliåiætii de frontier, în bazele 
de date, a rezultat faptul cã microbuzul figura ca fiind furat din Spania, din 
anul 2012.

Conducãtorul auto, domiciliat pe raza judeåului Ialomiåa, a declarat 
faptul cã i-a fost încredinåat microbuzul de cãtre tatãl sãu, pentru a-l 
înmatricula în R. Bulgaria. Totodatã, a mai declarat cã tatãl sãu a achiziåionat 
microbuzul de la un cetãåean român æi nu ætia cã acesta este furat. 

Poliåiætii de frontierã i-au întocmit, persoanei în cauzã, dosar penal 
pentru sãvâræirea infracåiunilor de complicitate la furt, urmând a fi înaintat 
Parchetului cu propunerile legale, iar autovehiculul a fost indisponibilizat 
pânã la finalizarea cercetãrilor.

Marius NICULESU

Joi 7 martie, în jurul orei 17, un cetãåean român, în vârstã de 49 de 
ani, domiciliat în judeåul Maramureæ, a ajuns în PTF Sighetu Marmaåiei 
pentru a intra în åarã. Acesta conducea un autoturism marca Audi R8, în 
valoare de aproximativ 150.000 de euro, cu numere de înmatriculare 
specifice Italiei.

La controlul de frontierã, în urma verificãrilor în bazele de date, s-a 
constatat cã autoturismul respectiv figureazã ca fiind furat din Italia, 
din luna ianuarie a acestui an.

Bãrbatul a declarat cã a închiriat maæina de la un cetãåean italian æi 
nu ætia cã este declaratã furatã.

Poliåiætii de frontierã i-au întocmit bãrbatului lucrare penalã pentru 
sãvâræiriea infracåiunii de tãinuire la furt. Totodatã, autoturismul a 
fost indisponibilizat la sediul SPF Sighet, în vederea continuãrilor 
cercetãrilor.

Radu LUNGU

 În seara de 27 martie, ora 17.00 s-a prezentat la controlul de frontierã 
în PTF Poråile de Fier I, pentru a intra în România, conducând un autoturism 
marca Volskwagen Passat, un cetãåean sârb, în vârstã de 40 de ani din 
localitatea Kladovo, Republica Serbia.

La controlul de frontierã, existând suspiciuni în legãturã cu modul legal 
de deåinere al autoturismului, poliåiætii de frontierã au verificat amãnunåit 
documentele de identificare prezentate de cãtre acesta.

Verificãrile au fost efectuate în bazele de date naåionale, iar în urma lor 
s-a stabilit cã autoturismul aparåine unui cetãåean slovac æi figureazã ca fiind 
furat din Slovacia, din data 2 ianuarie 2001.

În aceastã cauzã, faåã de cetãåeanul sârb s-a întocmit lucrare penalã, 
în care se fac cercetãri sub aspectul sãvâræirii infracåiunii de tãinuire la 
furt. Autovehiculul a fost indisponibilizat la sediul Serviciului Teritorial al 
Poliåiei de Frontierã Mehedinåi, urmând ca, la definitivarea cercetãrilor, sã 
fie înapoiat proprietarului de drept.

 În cadrul unei acåiuni informativ operative pe linia combaterii traficului internaåional 
de autoturisme furate în ziua de 28 martie, poliåiætii de frontierã din cadrul PPF Poråile 
de Fier I l-au oprit, pentru efectuarea formalitãåilor de control, pe conducãtorul unui 
autovehicul  marca VOLVO despre care aveau date  cã este semnalat ca fiind furat. 

La controlul de frontierã, existând suspiciuni în legãturã cu modul legal de 
deåinere al autovehiculului æi al remorcii, de cãtre cetãåeanul bosniac T. Siniæa, æoferul 
autocamionului, poliåiætii de frontierã  au verificat amãnunåit documentele de identificare 
prezentate de cãtre acesta. 

Continuând cercetãrile æi efectuând verificãri suplimentare în bazele de date ale 
Sistemului Informatic Schegen æi în evidenåele Interpol, poliåiætii de frontierã au stabilit 
cã autovehiculul æi remorca figureazã ca fiind furate din data de 17octombrie 2011 de 
la o societate comercialã din Bulgaria. 

Autovehiculul, care fusese dat în urmãrire internaåionalã, aparåine unei firme de 
transport, fiind fabricat în anul 2009 æi are o valoare de 50.000 de euro. În acest caz 
s-a întocmit lucrare penalã împotriva lui T. Siniæa în care se fac cercetãri sub aspectul 
sãvâræirii infracåiunii de tainuire la furt, iar autovehiculul a fost indisponibilizat, urmând 
ca la definitivarea cercetãrilor sã fie înapoiat societãåii de transport din Bulgaria.

Valeriu PERA 
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Poliåiæti de frontierã, din cadrul SPF Rãdãuåi, în 
cooperare cu lucrãtori ai Poliåiei oraæului Siret, au 
depistat æi, ulterior, au reåinut, în ziua de 20 martie, 
douã persoane care nu-æi justificau prezenåa în zonã.

Acestea se aflau pe direcåia localitãåii Muæeniåa, în 
zona de frontierã. Din primele cercetãri æi verificãri 
efectuate, s-a constatat cã cei doi bãrbaåi, ambii 
în vârstã de 39 de ani, sunt din localitatea Erevan, 
Armenia. Aceætia au declarat poliåiætilor de frontierã cã 
au intrat legal în Ucraina, cu avionul, pânã la în Kiev, 
dupã care s-au deplasat, cu taxiul, pânã în apropierea 
frontierei cu România, iar de acolo au mers pe jos, cu 
scopul de a intra ilegal în åara noastrã.

Celor doi cetãåeni armeni le-au fost întocmite 
acte premergãtoare începerii urmãririi penale, pentru 
sãvâræirea infracåiunii de intrare în åarã, prin trecere 
ilegalã a frontierei de stat.

Ilie POROCH-SERIÅAN

Poliåiætii de frontierã, din cadrul SPF Carei, împreunã cu lucrãtori din 
cadrul Secåiei nr. 5 Poliåie Ruralã Petreæti, în data de 20 martie, în jurul 
orei 18.00, au oprit, pentru control, pe comunicaåia Sanislau - Horea, 
în apropierea liniei de frontierã, un autoturism marca Volkswagen Golf, 
înmatriculat în Bulgaria. La volanul autoturismului se afla un cetãåean 
turc, în vârstã de 43 de ani, iar în maæinã, în calitate de pasageri, se mai 
aflau alåi doi cetãåeni turci, în vârstã de 44 de ani, respectiv 18 ani. Cei 
trei au fost conduæi la sediul SPF Carei, pentru efectuarea unui control 
specific æi pentru stabilirea identitãåii acestora.

Din primele verificãri, poliåiætii de frontierã au stabilit cã æoferul i-a 
preluat pe cei doi cetãåeni turci din municipiul Giurgiu æi i-a transportat 
pânã în judeåul Satu Mare, cu intenåia de a-i duce cât mai aproape 
de linia de frontierã. De acolo, aceætia intenåionau sã treacã ilegal în 
Ungaria, pentru a ajunge, în final, în Spaåiul Schengen, mai exact, în 
Germania.

Conducãtorul auto, cetãåeanul turc, este cercetat pentru sãvâræirea 
infracåiunii de trafic de migranti, iar ceilalåi doi cetãåeni turci, pentru 
tentativã de ieæire din åarã, prin trecere ilegalã a frontierei de stat.

Oana TOTOREAN

În data de 24 martie, în jurul orei 13.30, o patrulã formatã 
din poliåiæti de frontierã, din cadrul SPF Valea lui Mihai, pe 
timpul executãrii unei misiuni specifice, au depistat æi reåinut 
patru persoane de sex masculin, care se deplasau pe jos, pe 
câmp, spre Ungaria, încercând sã treacã ilegal frontiera de 
stat.

Cele patru persoane au fost reåinute la aproximativ 100 
de metri faåã de linia de frontierã æi au fost conduse la sediul 
sectorului pentru cercetãri. În urma verificãrilor efectuate s-a 
stabilit cã este vorba de patru cetãåeni pakistanezi, cu vârste 
cuprinse între 22 æi 36 de ani.

Poliåiætii de frontierã au întocmit persoanelor în cauzã 
lucrãri penale pentru sãvâræirea infracåiunii de tentativã de 
trecere ilegalã a frontierei de stat, urmând ca, la finalizarea 
cercetãrilor, sã fie luate mãsurile legale care se impun.

Dan LAZÃR
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În data de 1 martie, în jurul orei 22.00, poliåiætii de frontierã, 

din cadrul Grupului de Nave Mangalia, au observat, cu ajutorul 
Sistemului Optronic, doi bãrbaåi care se deplasau pe jos, dinspre 
teritoriul R. Bulgaria.

Imediat, a fost constituitã 
o echipã de intervenåie care 
s-a deplasat în zonã, reåinând, 
la aproximativ 150 metri de 
frontiera cu statul vecin, doi 
bãrbaåi care au fost conduæi 
la sediul sectorului pentru 
verificãri.

În cadrul cercetãrilor s-a 
stabilit cã cei doi bãrbaåi sunt 
cetãåeni turci în vârstã de 47 
de ani, respectiv 29 de ani. 
Aceætia au povestit faptul cã 
au fost racolaåi în Turcia, de o 
persoanã, cu dublã cetãåenie, 
turcã æi românã, cu scopul de 

a-i transporta într-o åarã din Spaåiul Schengen.
La scurt timp, a fost reåinutã, în apropierea municipiului 

Mangalia, æi persoana în cauzã, în vârstã de 46 de ani, care îi 
aætepta pe cei doi, dupã ce intrase 
legal în România prin PTF Vama 
Veche, în aceeaæi zi, conducând 
un autoturism marca Opel, 
înmatriculat în Bucureæti.

Celor doi cetãåeni turci 
le-au fost întocmite actele 
premergãtoare pentru sãvâræirea 
infracåiunii de „intrare în åarã 
prin trecerea ilegalã a frontierei 
de stat”, iar conducãtorul auto 
este cercetat pentru sãvâræirea 
infracåiunii de „racolare, 
îndrumare æi cãlãuzire a uneia 
sau mai multor persoane, în 
scopul trecerii frauduloase a 
frontierei de stat”.

Poliåiætii de frontierã, din cadrul Gãrzii de Coastã, au 
destructurat o grupare de trafic de migranåi, formatã din cetãåeni 
bulgari, care racola æi cãlãuzea cetãåeni sirieni pentru a ajunge 
în state din Spaåiul Schengen - Austria, Suedia, Belgia.

În urma cercetãrilor poliåiætilor de frontierã români, au fost 
reåinuåi trei cetãåeni bulgari, care sunt cercetaåi pentru sãvâræirea 
infracåiunii de trafic de migranåi æi trei cetãåeni sirieni care au 
intrat ilegal în åara noastrã. 

Cetãåenii sirieni plãteau, sume cuprinse între 1.000 
æi 3.000 de euro, traficanåilor bulgari pentru a ajunge 
în Spaåiul Schengen.

Poliåiætii de frontierã, din cadrul SPF Bãneasa, în 
data de 21 martie, în jurul orei 12.00, au monitorizat 
douã autoturisme, înmatriculate în Bulgaria æi conduse 
de doi bãrbaåi care solicitau, localnicilor din satul 
Tudor Vladimirescu, judeåul Constanåa, informaåii 
despre zona de frontierã.

Deoarece persoanele în cauzã nu-æi justificau 
prezenåa în zonã, poliåiætii de frontierã au procedat la 
oprirea maæinilor æi legitimarea celor doi conducãtori 
auto.

Cu aceastã ocazie, s-a stabilit cã cei doi sunt 
cetãåeni bulgari, iar la controlul autoturismelor au fost 
gãsite mai multe hãråi, obiecte de îmbrãcãminte cu 
înscrisuri arabe, pagini de hârtie cu înscrisuri în limba 
arabã, documente emise de autoritãåile din Germania, 
dar æi bani - 500 de euro æi 135 de lei. Drept urmare, 
cei doi au fost conduæi la sediul sectorului, în vederea 
continuãrii cercetãrilor. 

A doua zi, în jurul orei 08.55, poliåiætii de frontierã, 
din cadrul aceluiaæi sector, au observat alåi doi bãrbaåi care 
se deplasau pe jos, dinspre linia de frontierã, spre localitatea 
Bãneasa.

Lucrãtorii noætri i-au legitimat pe cei doi, care au prezentat 
douã cãråi de identitate bulgãreæti, însã la controlul amãnunåit 
s-a stabilit cã una dintre ele este falsã, iar cel care a prezentat-o 
este, de fapt, cetãåean sirian.

În aceeaæi zi, în jurul orei 12.00, într-o pãdure din apropierea 
localitãåii Bãneasa, poliåiætii de frontierã au depistat alåi doi 
bãrbaåi care au declarat cã sunt cetãåeni sirieni. 

Aceætia au recunoscut cã, împreunã cu cei doi bãrbaåi 
reåinuåi în aceeaæi zi, au trecut ilegal frontiera din Bulgaria, în 
România. Ei urmau sã se întâlneascã cu doi cetãåeni bulgari, care 
conduceau douã autoturisme, în localitatea Bãneasa, pentru a fi 
transportaåi spre Spaåiul Schengen.

Din cercetãrile efectuate, s-a stabilit cã membrii reåelei 
aduceau cetãåenii sirieni, prin diferite rute (prin Grecia sau 

Turcia), în Bulgaria æi îi cazau în Sofia, câteva zile.
Traficanåii au transportat migranåii în apropierea frontierei 

bulgaro-române, de unde le-au indicat traseul pentru a trece 
ilegal frontiera, pe jos, aceætia fiind cãlãuziåi de unul dintre 
membrii reåelei.

Ulterior, doi dintre traficanåi au intrat legal, în România, prin 
PTF Ostrov, fiecare la volanul unui autoturism æi s-au deplasat în 

localitatea Bãneasa, judeåul Constanåa, de unde urmau sã preia 
migranåii. 

Din declaraåiile celor în cauzã, s-a stabilit cã sumele 
solicitate de membrii reåelei cetãåenilor sirieni, pentru ajungerea 
în Bulgaria, transport, cazare în Sofia, dar æi facilitarea ajungerii 
în Spaåiul Schengen (prin procurarea de documente bulgãreæti 
false) erau cuprinse între 1.000-3.000 euro.

Poliåiætii de frontierã au întocmit dosare penale, pentru 
trecere frauduloasã a frontierei, celor trei cetãåeni sirieni, iar 
cetãåenilor bulgari, pentru infracåiunea de trafic de migranåi, toåi 
fiind prezentaåi procurorilor, în vederea luãrii mãsurilor legale. 
Cele douã autoturisme, dar æi mai multe telefoane mobile, 
gãsite asupra celor æase persoane, au fost reåinute, în vederea 
confiscãrii.

Cercetãrile sunt continuate, în colaborare cu autoritãåile 
bulgare, pentru depistarea tuturor persoanelor implicate æi 
stabilirea întregii activitãåi infracåionale.

Marius NICULESCU
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Poliåiætii de frontierã, din cadrul STPF Botoæani, în timpul 
executãrii unei misiuni specifice, în zona de competenåã, în 
data de 5 martie, în jurul orei 22.00, au observat, cu ajutorul 
aparaturii de supraveghere pe timp de noapte, cinci persoane 
suspecte pe malul Râului Prut. Indivizii au preluat, din apropierea 
râului, æase colete voluminoase æi s-au îndreptat spre localitatea 
de frontierã Bãdãrãi.

Poliåiætii de frontierã au procedat 
la interceptarea persoanelor, 
dar acestea au ignorat somaåiile, 
încercând sã profite de întuneric 
æi terenul accidentat pentru a fugi 
din zonã. Poliåiætii de frontierã 
au fost nevoiåi sã tragã 12 focuri 
de avertisment în plan vertical, 
respectându-se prevederile legale, 
pentru a-i opri pe fugari. În urma 
acåiunii, cele cinci persoane au 
fost reåinute.

În timpul cercetãrilor efectuate, 
poliåiætii de frontierã au stabilit cã 
cei cinci sunt cetãåeni români, cu 
vârste cuprinse între 21 æi 32 de 

ani, domiciliaåi în judeåul Botoæani.
Totodatã, s-a mai stabilit cã cele 6 colete conåineau cantitatea 

de 210.000 åigarete, marca „Ritm”, cu timbru de accizã Republica 
Moldova.

Poliåiætii de frontierã au întocmit, pentru trei dintre cei reåinuåi, 
dosar penal pentru sãvâræirea infracåiunilor de contrabandã 
æi colectarea, deåinerea, producerea, transportul, preluarea, 

depozitarea, predarea, desfacerea æi 
vânzarea bunurilor sau a mãrfurilor 
care trebuie plasate sub un regim 
vamal, cunoscând cã acestea provin 
din contrabandã sau sunt destinate 
sãvâræirii acesteia, iar celorlalåi 
doi, dosar pentru complicitate 
la sãvâræirea infracåiunii de 
contrabandã.

Cercetãrile continuã, în comun 
cu autoritãåile de frontierã din R. 
Moldova, pentru stabilirea întregii 
activitãåi infracåionale, la finalizare 
urmând a fi luate mãsurile legale ce 
se impun.

Minodora RÃCNEA

La primele ore ale dimineåii, în data de 15 martie, poliåiæti 
de frontierã, din cadrul Gãrzii de Coastã æi ai Inspectoratului 
General al Poliåiei de Frontierã, au descins la mai multe locaåii 
de pe raza judeåului Constanåa, în cadrul unei acåiuni complexe 
de combatere a contrabandei 
cu produse accizabile din tutun 
æi a evaziunii fiscale. Acåiunea 
s-a desfãæurat sub coordonarea 
Parchetului de pe lângã Curtea 
de Apel Constanåa, beneficiind de 
suportul tehnic æi informativ al SRI 
- Direcåia Judeåeanã de Informaåii 
Constanåa, cu participarea 
comisarilor din cadrul Gãrzii 
Financiare Constanåa, lucrãtorilor 
vamali din cadrul DRAOV 
Constanåa æi a jandarmilor din 
cadrul Grupãrii Mobile de Jandarmi 
Constanåa.

Au fost efectuate, cu aceastã 

ocazie, 39 percheziåii, în mai multe locaåii, în care existau 
suspiciuni cã erau depozitate åigãri de contrabandã, spre a fi 
valorificate în mod ilegal.

Cu aceastã ocazie, au fost depistate æi ridicate, în vederea 
confiscãrii, 250.000 åigarete 
netimbrate, de mãrci diferite, 
de provenienåã R. Moldova, R. 
Ucraina æi magazin duty-free, mai 
multe sticle cu alcool, muniåie de 
vânãtoare æi patru arme albe.

În vederea continuãrii 
cercetãrilor æi luãrii mãsurilor legale 
ce se impun, au fost ridicate æi patru 
autoturisme.

În cauzã, sunt cercetate 27 
de persoane, cetãåeni români, 
pentru sãvâræirea infracåiunilor de 
contrabandã cu åigarete æi evaziune 
fiscalã.

Marius Ovidiu NICULESCU

Poliåiætii de frontierã, din cadrul STPF Iaæi æi SPF Iaæi, cu 
spijinul informativ al ofiåerilor din cadrul DIPI, au oprit, în trafic, 
în data de 20 martie, un autoturism marca Mercedes R320 CDI 
4 Matic, condus de un bãrbat cu dublã cetãåenie, românã æi R. 
Moldova.

Æoferul, în vârstã de 38 de ani a fost condus la sediul STPF 
Iaæi, împreunã cu maæina, pentru 
efectuarea unui control amãnunåit, 
în urma cãruia au fost descoperite, în 
locaæuri special amenajate - praguri, 
locul roåii de rezervã, portbagaj, 
dar æi în portiere, bord, aripi faåã 
æi spate, contra-aripi, spoiler faåã 
æi spate, scut protecåie, în bord, în 
sistemul de ventilaåie, în spãtarul 
banchetelor, stâlpii portierelor æi 
în podea - 7.665 pachete de åigãri, 
cu timbru de accizã R. Moldova, 
mãrcile „Winston” æi „Kiss”.

De asemenea, la controlul 
corporal al bãrbatului, poliåiætii de 
frontierã au descoperit suma de 

4.000 de euro, a cãror provenienåã urmeazã a fi stabilitã.
Bãrbatul a declarat cã nu avea cunoætinåã despre existenåa 

åigaretelor, el trebuind doar sã transporte autoturismul din 
municipiul Bucureæti, în municipiul Iaæi.

Åigãrile, în valoare de peste 15.000 euro, maæina, în valoare 
de aproximativ 20.000 euro, dar æi banii au fost reåinuti de cãtre 

poliåiætii de frontierã, în vederea 
continuãrii cercetãrilor.

Cel în cauzã este cercetat pentru 
sãvâræirea infracåiunii de colectare, 
deåinere, transport de bunuri sau 
mãrfuri care trebuie plasate sub un 
regim vamal, cunoscând cã acestea 
provin din contrabandã, fiind 
reåinut pentru 24 de ore, urmând sã 
fie prezentat instanåei cu propunere 
de arestare preventivã.

Cercetãrile continuã pentru 
stabilirea întregii arii infracåionale 
æi a tuturor persoanelor implicate.

Denis Mihaela LAZÃR
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La PTF Giurgiu, în data de 5 martie, ora 22.00, s-a prezentat pe sensul de 
intrare în åarã, la volanul unui autoturism marca Skoda, un cetãåean român, 
în vârstã de 25 de ani, alãturi de care se aflau alåi trei cetãåeni români cu 
vârste cuprinse între 33 æi 37 de ani.

Cu ocazia controlului amãnunåit, efectuat asupra autoturismului, a fost 
descoperitã, ascunsã æi nedeclaratã, în compartimentul destinat roåii de 
rezervã, în pereåii laterali ai portbagajului, în compartimentul motorului æi 
în bagajele personale ale celor patru cetãåeni, cantitatea de 2.189 pachete 
de åigãri fãrã marcaje fiscale.

Întreaga cantitate de åigãri, în valoare de 21.890 lei, a fost reåinutã, în 
vederea continuãrii cercetãrilor, iar persoanelor în cauzã li s-au întocmit 
dosare penale pentru sãvâræirea infracåiunilor de contrabandã æi de deåinere, 
în afara antrepozitului fiscal, de produse accizabile.

Alexandra POPESCU

 Æase cetãåeni ucraineni, patru femei æi doi bãrbaåi, s-au prezentat pentru 
controlul de frontierã, în data de 18 martie, la PPF Aeroport Timiæoara. Ucrainenii, 
cu vârste cuprinse între 28 æi 56 de ani, se aflau în tranzit, cu destinaåia Italia.

La controlul specific, poliåiætii de frontierã æi lucrãtorii din cadrul Brigãzii Antitero 
- SRI, au avut suspiciuni în ceea ce priveæte conåinutul bagajelor de calã ale celor 
æase persoane, motiv pentru care au solicitat, lucrãtorilor din cadrul Biroului vamal, 
un control amãnunåit al acestor bagaje. În urma verificãrilor, au fost descoperite 
5.970 pachete de åigãri, de provenienåã ucraineanã, în valoare de aproximativ 
20.000 euro, pe care, cei æase, nu le-au declarat.

Deoarece cetãåenii ucraineni erau în tranzit prin åara noastrã, aceætia au decis sã 
abandoneze åigãrile æi sã îæi continue cãlãtoria.

Încã din luna octombrie a anului trecut, poliåiæti de frontierã 
din cadrul SPF Sighetu Marmaåiei, cu sprijinul de specialitate 
al DIPI - SIPI Maramureæ, au demarat activitãåi de monitorizare 
a peste 10 persoane, domiciliate pe raza judeåului Maramureæ, 
care aveau, în preocupãri, activitãåi de contrabandã cu åigãri de 
provenienåã ucraineanã.

Pe timpul monitorizãrii, în perioada decembrie 2012 - martie 
2013, persoanele, în cauzã, au fost prinse în flagrant delict de 

cãtre poliåiætii de 
frontierã, în timp 
ce desfãæurau 
activitãåi de 
contrabandã cu 
åigãri. Acestea 
au fost depistate 
în cadrul 
unor acåiuni 
p u n c t u a l e , 
t r a n s p o r t â n d 
1.950 pachete 
de åigãri, 
cantitate care a 
fost ridicatã, în 

vederea continuãrii cercetãrilor.
Poliåiætii de frontierã, coordonaåi de cãtre procurorul de caz 

din cadrul Parchetului de pe lângã Judecãtoria Sighetu Marmaåiei, 
cu sprijinul de specialitate al DIPI, au descins la cinci domicilii, 
aparåinând persoanelor vizate, pe raza localitãåilor Bârsana æi 
Bistra.

În urma percheziåiilor, au fost descoperite æi ridicate, în 
vederea confiscãrii, 1.592 pachete cu åigãri, de provenienåã 
ucraineanã, importante sume de bani (46.230 lei, 5.200 de 
euro, 165 de grivni) despre care existã suspiciunea cã provin 
din activitãåi de contrabandã cu åigãri æi diferite înscrisuri care 
probeazã activitatea infracåionalã, iar un autoturism în valoare 
de 4.000 de euro a fost indisponibilizat la sediul sectorului.

Totodatã, 11 persoane sunt audiate de procuror, în cauzã 
fiind întocmit dosar penal pentru sãvâræirea infracåiunii de 
contrabandã, faptã prevãzutã æi pedepsitã de Legea 86/2006 
privind Codul Vamal al României.

Poliåiætii de frontierã, sub coordonarea procurorului de 
caz, desfãæoarã activitãåi specifice în vederea identificãrii 
tuturor persoanelor implicate æi documentãrii întregii activitãåi 
infracåionale, la final urmând a fi luate mãsurile legale ce se 
impun.

Radu LUNGU

 În data de 27 martie, la PTF 
Moraviåa, judeåul Timiæ, s-a prezentat, pe 
sensul de intrare în åarã, un cetãåean sârb, 
în vârstã de 35 de ani, conducând un 
automarfar marca Renault cu semiremorcã, 
ambele înmatriculate în Serbia. Conform 
documentelor prezentate de cãtre æofer, 
semiremorca era încãrcatã cu de 23 paleåi, 
care conåineau canapele, expediate de o 
firmã din Serbia pentru o alta din Rusia. În 
baza analizei de risc æi a unor suspiciuni 
privind conåinutul încãrcãturii, a fost efectuat 
un control amãnunåit asupra autotrenului æi 
semiremorcii de cãtre o echipã formatã din 
poliåiæti de frontierã æi lucrãtori vamali.

În urma controlului, în semiremorcã, 
a fost descoperitã, ascunsã æi nedeclaratã 
printre marfa transportatã, cantitatea de 
32.780 pachete de åigãri marca „Marble”, 
„Ashima” æi „Trokadero”, în vederea 
sustragerii de la controlul vamal. 

Autoritatea vamalã a dispus ridicarea, 
în vederea confiscãrii, a întregii cantitãåi de 
åigarete æi reåinerea mijlocului de transport, 
pânã la finalizarea cercetãrilor, iar poliåiætii 
de frontierã au întocmit actele premergãtoare 
începerii urmãririi penale pentru sãvâræirea 
infracåiunii de contrabandã.

Mihaela LEÆ
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În Spania existã un sistem public de pensii dar, 
determinarea vârstei la care un lucrãtor spaniol se poate 
pensiona, a suferit schimbãri majore în ultimii ani.

Astfel, lucrãtorii contribuie cu un procent din salariu în 
fiecare lunã la fondul public de pensii, ceea ce conduce la o 
„cutie de stat” sigurã, asemeni unui fond de securitate socialã.

Când ajung la limita de vârstã în muncã, statul prevede 
pentru lucrãtori, din sistemul public sau privat, o anuitate, o 
sumã la care au dreptul cu titlu de pensie æi care se plãteæte în 
14 tranæe egale.

Suma perceputã pentru indemnizaåie variazã, în funcåie de 
anii în care persoana a lucrat æi rata cu care contribuie lunar, 
atingând un maxim, care înseamnã pensie de stat.

Acesta este un sistem bazat pe solidaritate, a celor care intrã 
pe piaåa muncii æi contribuie cu o parte din salariul lor pentru a 
asigura pensii celor care nu mai lucreazã.

La data de 30 mai 1974, Guvernul spaniol a emis un Decret 
de aprobare a textului Legii generale privind securitatea socialã, 
care stabileæte cã lucrãtorii spanioli au dreptul de a primi o 
pensie la atingerea vârstei de 65 ani æi au exercitat atribuåiile lor 
timp de cel puåin zece ani.

În iunie 1994, douãzeci de ani mai târziu, un alt 
Decret Regal a schimbat faptul cã, deæi se menåine 
vârsta de pensionare la 65 de ani, data de la care, 
dupã ce a contribuit pe parcursul întregii durate de 
lucru la sistemul de securitate socialã, poate încasa 
pensia, creæte numãrul minim de ani de contribuåii, 
de la 10 ani la 15 ani.

În august 2011, Guvernul a adoptat Legea nr. 
27, pentru a moderniza sistemul de securitate 
socialã. Acesta stabileæte urmãtoarele criterii pentru 
determinarea vârstei de pensionare în Spania:

a) Persoana sã aibã împlitã vârsta de 67 de ani 
(prelungire cu doi ani a vârstei maxime pânã la care 
ar trebui sã lucreze în condiåii normale);

b) sã aibã împlinitã vârsta de 65 de ani, dacã a 
cotizat 38,5 ani la asigurãrile sociale;

c) menåinerea la cincisprezece ani a numãrului  
minim de ani de contribuåii la asigurãrile sociale.

Textul legislativ propune o punere în aplicare 
treptatã a creæterii de doi ani a vârstei de pensionare, 
astfel încât aceastã creætere treptatã începe din 2021, 
atunci când începe sã creascã, pânã în anul 2027, 
când se aplicã, fãrã excepåie, vârsta de 67 de ani 
pentru a primi o pensie pentru limitã de vârstã.

Maximul pensiei în Spania este de 2.522,89 euro pe 
lunã æi nu poate depãæi o cifrã anualã de 35.320,46 euro.

În octombrie 2012, în Spania erau 8.957.176 pensionari. 
Referitor la aceste pensii normale (pentru cã existã æi pensii de 
invaliditate, vãduvie sau orfan), pensia medie lunarã acordatã 
este de 1.117,85 de euro, pentru lucrãtorii din sistemul general.

În Spania existã æi alte moduri de pensionare, cum ar fi 
lucrãtorii independenåi (care fac munca lor pentru ei înæiæi æi nu 
pentru orice companie) sau angajaåi în activitãåi de pescuit sau 

minerit, de exemplu, cu o medie lunarã ceva mai 
mare.

Sistemul public de pensii opereazã cu succes 
în Spania æi se bucurã de consens politic, social æi 
sindical.

Pactul de Toledo, semnat de cãtre diverse foråe 
politice æi organizaåii sindicale, la 30 martie 1995, 
este un angajament neechivoc pentru protecåia æi 
apãrarea acestui sistem.

Printre alte lucruri, s-a urmãrit crearea unui 
fond de rezervã, alimentat în perioada de boom 
economic, care sã permitã, în alte vremuri de 
crizã æi de creætere a æomajului, sã se asigure plata 
pensiilor, fãrã a modifica principiile de bazã ale 
funcåionãrii sistemului de ansamblu.

În Spania, Constituåia consacrã, în articolul 50, 
cã „autoritãåile publice trebuie sã garanteze, prin 
pensii adecvate æi periodic actualizate, siguranåa 
economicã a cetãåenilor în vârstã.”

Aceastã protecåie legalã de maxim rang este 
baza sistemului public de pensii, care se adaugã 
la sistemul privat de pensii, la care au dreptul 

cetãåenii spanioli.
Legea organicã 2 din 13 martie 1986, a Foråei æi Corpului de 

securitate, care reglementeazã funcåiile æi statutul în domeniul 
siguranåei publice, stabileæte, în articolul 16.3, faptul cã 
„pensionarea pentru limitã de vârstã are loc la împlinirea vârstei 
de 65 ani.”

Acelaæi act normativ prevede existenåa în cadrul Poliåiei a 
unor „situaåii administrative”, ca „activitate secundarã”, care 
se aplicã poliåiætilor înainte de pensionare æi care se referã la 
posturi administrative, pe care sunt trecuåi aceætia, dupã minim 
25 de ani de activitate operativã.

Sistemul æi vârsta de pensionare în Spania
Marius IONESCU
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În cazul Poliåiei Spaniole, numãrul anual de pensionãri, 
într-un grup de 72.000 de lucrãtori operativi, a crescut de la 
1.400, în 2005, la 2.174, în 2012. Criza din Europa a afectat 
æi Spania, unde a condus la pierderea a 153 posturi anual, în 
Poliåie, nu prin concedieri ci prin pensionarea lucrãtorilor.

În Spania, având în vedere vârsta înaintatã de pensionare, 
începând cu anul 1978, a existat posibilitatea ocupãrii unor 
posturi în domeniul administrativ, ca „activitate secundarã”, 
eligibilã pentru poliåiætii care se apropie de vârsta de 
pensionare, funcåii care pot garanta serviciul agenåilor, 
prevãzând cerinåe æi aptitudini psiho-fizice adaptate 
serviciului neoperativ.

Cu naæterea Poliåiei Naåionale, în 1986, a devenit necesar 
sã se reglementeze un standard specific juridic, ca o altã 
formã de protecåie a poliåiætilor ajunæi la o vârstã care nu 
le mai permite munca în operativ.  Astfel, în data de 29 
septembrie 1994, s-a aprobat Legea 26. Prin aceasta s-a 
oferit posibilitatea poliåiætilor sã ocupe funcåii neoperative, 
de gestiune, administrativ, servicii oferite cetãåenilor, suport 
pentru  unitãåile de cercetare etc., la împlinirea vârstei de 58 
ani (poliåiæti subinspectori, inspectori æi inspectori principali) 
sau 62 (în cazul comisarilor sau a comisarilor æefi).

În 2012, existau 2.989 de poliåiæti spanioli încadraåi pe 
aceste funcåii neoperative, de activitãåi secundare.

Poliåiætii pot opta pentru ocuparea unor asemenea posturi 
prin TRECERE VOLUNTARÃ, pentru cei care au împlinit 
vârsta de 55 de ani, iar pentru cei cu æcoala superioarã de 
la 60 de ani; trecerea la cerere, dupã 25 ani de activitate 
în domeniul operativ, se face când sunt scoase la concurs 
asemenea posturi (de menåionat cã acestea se scot anual, 
însã în 2012, pentru anul 2013, nu s-au mai scos la concurs 
asemenea posturi, din cauza crizei). Dacã la început erau 
scoase, în medie 5.500 de asemenea posturi/an, numãrul 
scãzuse la 153, la finele lui 2011.

Poliåiætii, în baza prescrierii unei comisii medicale æi care 
nu mai îndeplinesc condiåiile psiho-fizice, se pot pensiona, 
cu o pierdere de 20-30 % din salariu. 

Un procent cuprins într 30%-40% dintre agenåii de poliåie, 
care îndeplinesc vârsta standard,  aderã la acest sistem de 
protecåie.

Sã mai spunem cã, în urma unei evaluãri a situaåiilor 
prezentate mai sus, se estimeazã cã Poliåia Spaniolã va pierde, 
în urmãtorii 5 ani, 5.700 agenåi din Corpul Operativ, prin 
pensionãri anticipate, adicã aproximativ 10% din capacitatea 
operativã, ceea ce va afecta grav securitatea cetãåenilor, în 
condiåiile în care angajãrile/recrutãrile, în sistem, sunt în 
scãdere datoritã crizei economice.

În ceea ce priveæte tipul de funcåii, care se pot ocupa 
în poliåie, ca „activitãåi secundare”, la împlinirea vârstei 
menåionate, acestea sunt definite de un Decret Regal din 
1995, care a dezvoltat Legea din 1994, menåionându-se 
cele în domeniul managementului, consiliere æi sprijin 
pentru activitatea poliåiei:

a) Activitãåi de predare, interpretare limbi strãine, 
activitãåi în domeniile informaticii, disciplinar æi chiar 
formaåie muzicalã a Poliåiei Naåionale.

b) Mecanici elicoptere;
c) Instructori de tir, controlul æi întreåinerea 

vehiculelor, de îmbrãcãminte, de telecomunicaåii æi de 
armament.

d) Statisticã, Analiza datelor de interes criminalistic, 
criminologie;

e) Legislaåie poliåieneascã sau domeniul fotografic;
f) Operatorii de radio æi telefonie;
g) Controlul de intrare æi securitatea clãdirilor de 

poliåie;
h) Întreåinerea de echipamente de poliåie æi facilitãåi, 

inclusiv Cavalerie;
i) În general, toate activitãåile tehnice, de management, 

de consiliere æi sprijin legate de poliåie, cu condiåia ca 
acestea sã nu implice activitãåi operative.

Gala filmului poliåist românesc
Ministerul Afacerilor 

Interne a organizat, în 
premierã, un eveniment, 
intitulat „Gala filmului 
poliåist românesc”. 
Deschiderea a avut loc 
vineri, 22 martie, la Centrul 
Cultural al MAI - Sala 
„Nichita Stãnescu”, în 
cadrul unui eveniment la 
care au participat ministrul 
afacerilor interne, Radu 
Stroe, secretarul de stat 
Constantin Cãtãlin Chiper, 
secretarul de stat Bogdan 
Tohãneanu, inspectorul 
general al Poliåiei Române, 
chestor-æef de poliåie Petre 
Tobã, actori æi regizori, 
precum æi jurnaliæti.

Dintre actorii care au 
fost prezenåi la deschiderea 
evenimentului amintim: 
Ileana Stana Ionescu, George 
Mihãiåã, Mircea Diaconu, Constantin Cotimanis, Ion Dichiseanu æi 
Vladimir Gãitan.

Pe parcursul a 10 sãptãmâni, în fiecare sâmbãtã, de la ora 
17.00, vor fi difuzate publicului larg, în regim gratuit, filme 
poliåiste de referinåã din cinematografia româneascã, dupã cum 
urmeazã: 23 martie - Reconstituirea, 1969, regia Lucian Pintilie; 
30 martie - BD - în acåiune, 1970, regia Mircea Drãgan; 6 aprilie 
- Ultimul cartuæ, 1973, regia Sergiu Nicolaescu; 13 aprilie - Oul 

de cuc, 2010, regia Ioan Cãrmãzan; 20 aprilie - BD - în alertã, 
1970, regia Mircea Drãgan; 27 aprilie - Poliåist, adjectiv, 2009, 
regia Corneliu Porumboiu; 11 mai - Un comisar acuzã, 1974, regia 
Sergiu Nicolaescu; 18 mai - BD - La munte æi la mare, 1971, regia 
Mircea Drãgan; 25 mai - Revanæa, 1978, regia Sergiu Nicolaescu æi 
pe1 iunie - Acåiunea Zuzuc, 1983, regia Gheorghe Naghi.

Gala Filmului Poliåist Românesc este organizatã ca un eveniment 
de relaåii publice, având ca scop promovarea filmului poliåist 
românesc. Pe parcursul Galei sunt organizate douã premieri: în 
prima etapã, martie-iunie, filmele, iar apoi vor fi premiate cele 
mai bune materiale TV (emisiuni, reportaje, documentare, seriale, 
etc.) referitoare la problematica Ministerului Afacerilor Interne 
sau activitatea angajaåilor acestuia - poliåiæti, poliåiæti de frontierã, 
pompieri æi jandarmi. În aceastã secåiune pot participa æi materialele 
TV de investigaåii judiciare, iar în cea de-a doua etapã, în sesiunea 
din toamnã vor fi premiate scurt-metraje de profil poliåienesc 
realizate de studenåi ai facultãåilor de cinematografie æi regie ai 
Universitãåii Naåionale de Artã Teatralã æi Cinematograficã.

Direcåia Informare æi Relaåii Publice 
din cadrul MAI

Eveniment
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Necesitatea abordãrii dintr-un alt punct de vedere al 
martorilor, care, de multe ori, erau supuæi unor ameninåãri 
æi intimidãri, atât la adresa lor, cât æi a membrilor de familie, 
fãcând imposibilã aducerea vinovaåilor în faåa justiåiei, a apãrut 
odatã cu dezvoltarea fenomenului de crimã organizatã.

Pe mãsurã ce societatea a evoluat au apãrut probleme noi, 
iar concepåiile cu privire la drepturile, la protecåie a martorilor æi 
colaboratorilor justiåiei au suferit importante corective. A apãrut 
necesitatea de a lua mãsuri pentru apãrarea acestor drepturi 
din partea statelor, în baza unor prezumåii cã statul acåioneazã 
ca exponent æi reprezentant al bunei desfãæurãri a actului de 
justiåie.

S-a ajuns la concluzia cã mãsurile clasice procedurale de 
protecåie a martorilor nu mai sunt eficiente, fiind necesare noi 
forme de protecåie, adaptate la noile condiåii de agresivitate a 
infractorilor, care sã se interpunã între martor æi infractor æi care 
sã facã posibilã folosirea declaraåiilor martorului în acuzarea 
autorilor de infracåiuni. Astfel au apãrut noi instrumente de 
lucru menite sã asigure o protecåie sporitã a martorilor, cum ar fi 
audierea sub o altã identitate, utilizarea dispozitivelor ce previn 
identificarea fizicã a martorilor, schimbarea identitãåii, utilizarea 
video-conferinåei, mãsuri sporite de protecåie æi relocarea la 
alte adrese sau chiar relocarea pe teritoriul altui stat, acordarea 
anumitor facilitãåi economice æi juridice.

Apariåia marii criminalitãåii în societatea modernã a condus 
la reconsiderarea obligativitãåii cetãåeanului de a depune 
mãrturie, iar  în contextul anumitor tipuri de criminalitate nu se 
poate ignora faptul cã acesta se expune unor pericole din partea 
infractorilor sau complicilor sãi.

Justiåia trebuie sã vinã în întâmpinarea 
acestor represalii, rãspunzând cerinåelor 
martorului a cãrui mãrturie este crucialã 
pentru aflarea adevãrului. 

Iniåial, mãsuri de protecåie deosebite 
faåã de martori s-au luat în SUA, 
extinzându-se în Anglia, Canada æi alte 
state ca urmare a succesului înregistrat 
în lupta împotriva crimei organizate, în 
special a mafiei. Astãzi, peste 50 de state 
europene æi noneuropene au înfiinåate 
structuri specializate de protecåie a 
martorilor.

Formele agresive ale marii 
criminalitãåi - ca traficul de droguri, 
traficul de persoane, traficul de arme æi 
maæini, spãlarea banilor, falsificarea de 
documente æi monedã, corupåie, omor 
la comandã - au determinat guvernele 
statelor sã ia mãsuri concrete de luptã 
împotriva acestor structuri, printre aceste mãsuri numãrându-se 
æi cele legate de asigurarea protecåiei martorilor.

Plecând de la internaåionalizarea activitãåilor grupurilor de 
crimã organizatã æi a reåelelor s-a impus adoptarea unor mãsuri 
regionale æi internaåionale a foråelor implicate în combaterea 
acestui flagel. În aceastã direcåie, protecåia martorilor constituie 
o preocupare a organismelor europene æi a statelor Europei, 
fundamentatã pe rolul pe care martorii îl au în desfãæurarea 
procedurilor judiciare, riscul supunerii la intimidãri pe care 
martorii îl au, mai ales în zone de criminalitate ridicatã, când 
apar în proceduri judiciare æi, nu în ultimul rând, necesitatea 
tragerii la rãspundere a inculpaåilor.

Datoria de a depune mãrturie implicã acum responsabilitatea 
statelor de a garanta martorilor posibilitatea de a depune mãrturie 

fãrã a fi supuæi vreunui risc.
Într-o Europã în care frontierele se estompeazã, formelor de 

criminalitate care depãæesc, din ce în ce mai mult, frontierele 
naåionale - ca de exemplu crima organizatã æi, nu în ultimul rând, 
terorismul - s-a încercat sã se rãspundã cu instrumente adecvate, 
printre acestea un rol deosebit revenind mãsurilor de protecåie 
æi asistenåã acordate acelor persoane care, prin depoziåiile æi 
informaåiile puse la dispoziåia justiåiei, conduc la aducerea în 
faåa justiåiei a celor implicaåi în acest gen de infracåionalitate.

Strategia Uniunii Europene, la începutul unui nou mileniu, 
face, în Recomandarea 25, propunerea de a asigura cadrul 
legal pentru protecåia martorilor æi a persoanelor care doresc 
sã colaboreze cu justiåia, livrând informaåii folositoare pentru 
investigaåii æi crearea materialului doveditor, cu ajutorul cãrora 
sã se poatã recupera bunurile æi sumele obåinute pe cale ilegalã. 
În acest context, se va aprecia mãsura în care poate fi diminuatã 
pedeapsa unui inculpat care a colaborat intens cu organele de 
justiåie.

Uniunea Europeanã s-a arãtat de la început interesatã 
de stabilirea unor mãsuri de protecåie vis-a-vis de martori æi 
colaboratorii justiåiei, de victimele-martor æi de martorii minori, 
apreciind cã numai adoptând mãsuri care sã încurajeze martorii 
sã participe la procese pot fi atinse åintele propuse în lupta 
împotriva crimei organizate.

Consiliul Europei are la dispoziåia sa o gamã variatã de 
convenåii æi recomandãri de luptã împotriva crimei organizate, 
spãlãrii banilor æi corupåiei, cât æi instrumente de facilitare 
a cooperãrii în probleme penale æi a fãcut paæi importanåi, în 

ultimii ani, spre realizarea unei uniuni 
a libertãåii, securitãåii æi justiåiei, inclusiv 
ca legislaåie, instituåii, standarde æi 
cele mai eficiente metode practice de 
combatere a crimei organizate.

Pe parcursul timpului, au fost 
adoptate o serie de recomandãri cadru 
care sã eficientizeze lupta împotriva 
marii criminalitãåi organizate. 

Astfel, Recomandarea (97)13 privind 
intimidarea martorilor æi a dreptului 
la apãrare, plecând de la necesitatea 
abordãrii unei politici comune în 
materie de protecåie a martorilor, de 
riscul de intimidare la care aceætia sunt 
supuæi, mai ales în cazuri de crimã 
organizatã æi criminalitate în sânul 
familiei, de îndatorirea statelor de 
protejare a martorilor contra oricãrei 
presiuni æi punerea la dispoziåia acestora 
a unor mãsuri specifice de protecåie de 

naturã a garanta eficient securitatea lor, în deplinã concordanåã 
cu Convenåia Europeanã a Drepturilor Omului æi jurisprudenåa 
acestor organe, care recunoaæte apãrarea dreptului de a interoga 
martori æi de contestare a declaraåiilor martorilor, ridicã pentru 
prima oarã, la nivel instituåional, precizãri concrete de introducere 
în legislaåia æi în politica de combatere a criminalitãåii a statelor, 
a conceptului de protecåie a martorilor æi colaboratorilor justiåiei, 
de implementare a unor principii æi mãsuri procedurale specifice 
destinate a face faåã intimidãrilor la care sunt supuæi martorii.  

Totuæi, în Recomandarea (97)13 privind intimidarea 
martorilor æi drepturile apãrãrii, adoptatã de Comitetul de 
Miniætrii al Consiliului Europei, la 10 septembrie 1997, problema 
protecåiei colaboratorilor justiåiei æi a martorilor a fost tratatã de 
o manierã globalã de cãtre organizaåie. Aceastã recomandare 

Protecåia martorilor, în contextul european de 
combatere a marii criminalitãåi

Dr. Adrian-Augustin Bãrãscu
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enunåã un ansamblu de principii care ar putea orienta legislaåia 
naåionalã referitoare la lupta împotriva intimidãrii martorilor, fie 
cã este vorba de codul de procedurã penalã, fie cã este vorba de 
dispoziåii vizând protecåia martorilor în faåa tribunalului.

Adoptarea acestei recomandãri a reprezentat un important 
pas înainte în instituirea unui cadru procedural care sã confere 
martorilor æi colaboratorilor justiåiei o protecåie sporitã în faåa 
presiunilor legate de depoziåiile lor æi organelor judiciare, un 
instrument de lucru eficient în lupta cu marea criminalitate. 
Prin pârghiile noi acordate, cum ar fi: înregistrarea audiovizualã 
a declaraåiilor martorilor în faza proceduralã preliminarã, 
folosirea declaraåiilor preliminare în instanåã, dezvãluirea 
datelor martorului în fazele finale ale procesului, excluderea 
sau restricåionarea mediei sau publicului de la o parte sau tot 
procesul, folosirea video-conferinåei, se acordã martorilor o 
protecåie sporitã, fiind încurajaåi sã comparã în justiåie pentru 
a depune mãrturie împotriva celor vinovaåi de sãvâræirea unor 
infracåiuni grave.

Apreciindu-se cã toate eforturile depuse pentru combaterea 
crimei organizate, terorismului æi infracåiunilor grave nu ar fi 
suficient de eficiente fãrã aportul martorilor æi colaboratorilor 
justiåiei la aceastã luptã, au fost elaborate o serie de recomandãri 
care sã asigure un cadru de siguranåã sporit martorilor, fiind 
stabilite mãsuri procedurale æi extraprocedurale, care, aplicate, 
sunt menite sã ducã la o mai bunã înfãptuire a justiåiei.

,,Protecåia efectivã æi corespunzãtoare”, face referire la 
necesitatea de a adapta nivelul de protecåie acordatã pentru 
riscurile ce existã pentru colaboratorii justiåiei, martori æi 
informatori. În anumite cazuri, este suficient, de exemplu, sã 
pãstreze anonimatul lor în timpul procesului, în alte cazuri ei 
au nevoie de gãrzi de corp, iar în cazuri extreme pot fi necesare 
mãsuri de protecåie de mai mare anvergurã, precum schimbarea 
identitãåii, a locului de muncã æi a domiciliului.

Cu ocazia celei de-a 924-a întruniri a reprezentanåilor 
miniætrilor, Comitetul de Miniætri al Consiliului Europei a 
adoptat Recomandarea (2005)9 privind protecåia martorilor 
æi colaboratorilor justiåiei. Aceastã recomandare are la bazã 
recunoaæterea prioritãåii Consiliului Europei  faåã de  protecåia 
martorilor æi colaboratorilor justiåiei în lupta cu crima organizatã æi 
terorismul, conætientizarea faptului cã protecåia acestor categorii 
de persoane implicã confidenåialitate æi cã eforturile trebuie 
canalizate pentru luarea unor mãsuri în a zãdãrnici încercãrile 
de aflare a martorilor æi colaboratorilor justiåiei, în special în 
cazurile de crimã organizatã, incluzând organizaåiile teroriste. 
Prin aceasta statele membre sunt obligate sã se ghideze, atunci 
când îæi formuleazã legislaåia internã æi când îæi revizuiesc practica 
æi politica în domeniul criminalitãåii, în funcåie de perspectiva æi 
mãsurile stabilite de recomandarea privind protecåia martorilor 
æi colaboratorilor justiåiei, æi, în acelaæi timp, sã se asigure cã 
publicitatea necesarã acestor principii æi mãsuri este transmisã 
tuturor organismelor interesate, cum ar fi organismele judiciare, 
autoritãåile de investigaåie æi judecatã, asociaåiile barourilor æi 
instituåiilor sociale de profil.

Ca o formã de manifestare a crimei organizate, traficul de 
fiinåe umane ocupã un loc aparte datoritã gravitãåii æi expansiunii 
fenomenului, reprezentând o violare a drepturilor omului æi o 
atingere adusã demnitãåii æi integritãåii fiinåei umane. Pentru 
combaterea acestui fenomen, Convenåia Consiliului Europei 
privind lupta împotriva Traficului de fiinåe umane, stabileæte 
obiectivele de urmat printre care se numãrã æi protecåia 
drepturilor fundamentale ale victimelor traficului, realizarea 
unui cadru complet de protecåie æi asistenåã a victimelor æi 
martorilor, garantând egalitatea între femei æi bãrbaåi, precum 
æi asigurarea de anchete æi urmãriri eficiente. Capitolul V al 
Convenåiei - Investigãri, urmãriri æi drept procedural, la art.28, 
intitulat Protecåia victimelor, martorilor æi persoanelor care 
colaboreazã cu autoritãåile judiciare stabileæte ca statele sã adopte 
mãsuri legislative æi alte mãsuri necesare pentru asigurarea unei 
protecåii efective faåã de posibilele represalii sau intimidãri, mai 
ales pe durata investigaåiilor æi a urmãririlor împotriva autorilor 
æi dupã finalizarea acestora pentru victime, martorii care depun 
mãrturie pentru aceste infracåiuni, persoanele care furnizeazã 

informaåii sau care colaboreazã într-un alt mod cu autoritaåile 
însãrcinate cu investigarea sau urmãrirea æi dacã este necesar 
pentru membrii familiei.

Plecând de la Programul de acåiune împotriva corupåiei 
adoptat de C.E. în mai 1996, Convenåia Civilã privind Corupåia 
de la Strasbourg, adoptatã de Consiliului Europei, la data de 4 
noiembrie 1999 a introdus un articol dedicat protecåiei martorilor, 
respectiv, Art.22-Protecåia colaboratorilor justiåiei æi a martorilor, 
care prevede cã fiecare parte adoptã mãsuri legislative æi alte 
mãsuri care se dovedesc necesare pentru a asigura protecåie 
eficientã æi convenabilã:

• persoanelor care furnizeazã informaåii referitoare la 
infracåiuni stabilite de la art.2 la art. 14 sau care colaboreazã cu 
autoritãåile responsabile cu cercetarea sau urmãrirea.

• martorii care fac o depoziåie referitoare la astfel de 
infracåiuni.

La nivel regional s-a distins ca strategie de luptã împotriva 
crimei organizate æi marii corupåii ,,Iniåiativa de combatere a 
crimei organizate în Europa de sud-est”.

S-a desprins ca o necesitate implementarea resurselor pentru 
o protecåie a åintelor vulnerabile, cum ar fi martorii care au nevoie 
de protecåie din cauza mãrturiei în legãturã cu crima organizatã, 
victimele crimei organizate æi ofiåerii din justiåia penalã implicaåi 
în luarea mãsurilor de combatere a crimei organizate. Programul 
de protecåie a martorilor, inclusiv a unitãåilor specializate, 
posibilitatea pentru martori sã depunã mãrturie prin intermediul 
comunicaåiilor, limitarea accesului la adresele æi datele personale 
ale acestora, lãrgirea cadrului de admitere a declaraåiilor de 
dinainte de proces æi mutarea temporarã a martorilor aflaåi în 
custodie, punerea la dispoziåia martorilor strãini a programelor/
schemelor de protecåie a martorilor, cum ar fi încheierea de 
acorduri bilaterale æi multilaterale.

Stabilindu-se cã nu de puåine ori martorii sunt supuæi  unor 
forme de ameninåare sau intimidare pentru a nu participa 
la activitãåile procedurale care sunt necesare condamnãrii 
inculpaåilor, în mod special în cazuri privind sãvâræirea unor 
crime majore æi având la bazã obligativitatea statului de a asigura 
drepturile martorului inclusiv cele referitoare la protecåie, a 
apãrut necesitatea înfiinåãrii unor structucturi specializate care 
sã aplice în practicã mãsurile de protecåie a martorilor.

Intimidarea martorilor, directã sau indirectã, poate lua diferite 
forme, dar ea vizeazã aproape întotdeauna eliminarea probelor 
împotriva pârâåilor în vederea achitãrii lor din lipsã de probe æi, 
în mod excepåional, furnizarea de probe împotriva pârâåilor în 
vederea condamnãrii lor .

Astfel, în România, prin apariåia Legii 682 din 19 decembrie 
2002 privind protecåia martorilor s-a înfiintat în cadrul IGPR, 
Oficiul Naåional pentru Protecåia Martorilor, structurã specializatã 
în gestionarea problemelor protecåiei æi asistenåei martorilor, 
colaboratorilor justiåiei æi membrilor de familie ai acestora, 
ceea ce a aliniat åara noastrã la standardele æi cerinåele Uniunii 
Europene în materie de protecåie a martorilor æi în eficientizarea 
luptei împotriva crimei organizate æi terorismului.

Persoanele care locuiesc æi îæi desfãæoarã activitatea în 
spaåiul U.E. se aæteaptã ca Uniunea Europeanã ,,sã considere 
orice ameninåare a libertãåii æi drepturilor legale ca o infracåiune 
foarte serioasã. Combaterea acestei ameninåãri necesitã un 
efort comun pentru prevenirea æi lupta împotriva infracåiunilor 
æi crimei organizate din Uniunea Europeanã. Poliåia æi celelalte 
foråe judiciare trebuie sã se mobilizeze æi sã coopereze pentru a 
garanta cetãåenilor cã nu existã ascunzãtori pentru criminali în 
cadrul Uniunii Europene”

În acest context creæte rolul pe care justiåia îl are în asigurarea 
climatului de securitate europeanã, în lupta împotriva marii 
criminalitãåi æi a infracåiunilor grave, rolul mãsurilor de protecåie 
faåã de martorii æi colaboratorii justiåiei capãtã noi dimensiuni, 
aplicarea unor programe de protecåie a martorilor în funcåie de 
pericolul la care aceætia sunt supuæi devenind tot mai necesare 
æi complexe, iar unitãåile de protecåie a martorilor din statele 
membre trebuie sã-æi sporeascã capacitatea de implementare a 
programelor de protecåie æi disponibilitatea cãtre o colaborare 
cât mai largã.
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Fundamentalã instituåie a statului de drept, componentã 
a Ministerului Afacerilor Interne, Poliåia Românã este, dupã 
cum se stipuleazã în primul articol al Legii nr. 218 din 2002, 
„instituåia specializatã a statului, care exercitã atribuåii privind 
apãrarea drepturilor æi libertãåilor fundamentale ale persoanei, 
a proprietãåii private æi publice, prevenirea æi descoperirea 
infracåiunilor, respectarea ordinii æi liniætii publice, în condiåiile 
legii”.

Începuturile poliåiei, în spaåiul românesc, sunt legate de 
funcåionarea unei organizaåii cu caracter poliåienesc numitã Agie, 
dupã cum atestã unele documente din secolul al XIV-lea, sub 
domnia lui Neagoe Basarab æi Mihai Viteazu; urmeazã, în timpul 
domniei lui Mihai Æuåu, instituirea pazei Capitalei æi emiterea  
primelor acte de identitate, reglementându-se æi portul armelor; 
iar, din 1806 organele de pazã æi ordine din Capitalã se regãsesc 
sub denumirea genericã de „POLIÅIE”. Apãrutã din necesitatea 
existenåei unui sistem de ordine, care sã apere valorile acestui 
popor, oamenii æi bunurile lor, sã asigure ordinea æi liniætea, 
de la prima formã de organizare æi pânã în prezent, instituåia 
poliåiei a evoluat în funcåie de dezvoltarea generalã a societãåii 
româneæti.

Dar, legalizarea funcåionãrii Poliåiei, în România, s-a instituit 
la 25 martie 1822, când a avut loc înmânarea Steagului Agiei, de 
cãtre domnitorul Dimitrie Ghica, Marelui Agã Mihãiåã Filipescu 
- primul drapel al Poliåiei Române - pe care erau pictate chipul 
Maicii Domnului æi al Îngerului aducãtor al Bunei Vestiri, simbol 
al creætinismului, ce se gãseæte æi pe actualul drapel al Poliåiei 
Române. Aceastã datã a æi fost desemnatã ca reprezentativã 
pentru Poliåia Românã, astfel cã, prin Legea 218 din 23 aprilie 
2002, art. 50, a fost declaratã Ziua Poliåiei Române. Astfel, în 
fiecare an, ziua de 25 martie este prilej de sãrbãtorire, atât a 
instituåiei, cât æi a poliåiætilor, oameni în uniformã de culoare 
bleumarin-indigo, care, prin alegerea acestei uniforme, æi-au 
asumat responsabilitatea apãrãrii ordinii æi liniætii publice cu 
toate aspectele ei.

Pasul spre modernitate l-a reprezentat aplicarea 
Regulamentului Organic din 1831, prima lege care prevedea 
organizarea Poliåiei Române, înåeleasã ca instituåie specializatã. 
În baza acestuia se trece la organizarea generalã a poliåei. În 

activitatea sa, Agia s-a bazat pe Regulamentul întocmit de Aga 
Costache Cantacuzino denumit „Alcãtuirea poliåiei æi drepturile 
sale” - prima lege a poliåiei ce cuprindea 46 de articole. 
Urmeazã alte legi precum: „Legea de organizare a Poliåiei”, 
emisã în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza; „Legea 
pentru organizarea Poliåiei Generale a Statului”, adoptatã la 1 
aprilie 1903 - prima lege organicã a Poliåiei Române, conceputã 
dupã principii ætiintifice moderne, de cãtre Vasile Lascãr, în 
perioada  cât a fost ministru de interne, având ca model legile 
similare din state mai dezvoltate, dar adaptate la realitãåile æi 
necesitãåile specifice româneæti - fiind legea prin care s-a obåinut 
stabilitatea funcåionarului de poliåie æi Legea pentru organizarea 
Poliåiei Generale a statului, 8 iulie 1929, toate vizând extinderea  
competenåelor organelor de poliåie, precum æi reglementarea 
unor raporturi mai coerente cu celelalte structuri ale statului.

De-a lungul timpului, instituåia a trecut prin mai multe etape 
de transformare, fiecare reprezentând o sporire a gradului de 
profesionalizare, de responsabilizare faåã de misiunea acestei 
instituåii de a asigura siguranåa persoanelor, a colectivitãåilor, 
respectarea drepturilor legitime ale cetãåenilor. Dupã 1990, æi, 
mai ales, odatã cu intrarea Românie în Uniunea Europeanã, 
Poliåia Românã a devenit o instituåie flexibilã, care rãspunde 
cu profesionalism æi promptitudine cerinåelor comunitãåii,  
obiectivele prioritare fiind creæterea gradului de siguranåã 
æi protecåie pentru cetãåeni; prevenirea æi combaterea 
infracåionalitãåii organizate, destructurarea grupãrilor 
infracåionale; asigurarea climatului de legalitate a mediului de 
afaceri; asigurarea resurselor umane æi a mijloacelor necesare 
dezvoltãrii æi menåinerii capacitãåii operaåionale, precum æi 
asigurarea altor drepturi prevãzute în acte internaåionale la care 
România este parte.

Poliåia este, æi trebuie sã rãmânã, o instituåie independentã, 
departe de imixtiunile politice æi de orice altã naturã, care ar 
aduce atingere atribuåiilor statuate prin lege, cãci, aæa cum 
spunea Balzac, „Guvernele sunt trecãtoare, societãåile se 
schimbã, poliåia rãmâne”.

Urãm, atât instituåiei, cât æi cadrelor din Poliåia Rãmânã, „La 
mulåi ani!” æi realizarea cu succes a obiectivelor asumate.

Ziua Poliåiei Române

Serviciul Român de Informaåii, instituåie esenåialã în 
sistemul securitãåii naåionale, a împlinit, în ziua de 26 martie, 
23 de ani de existenåã, de protejare a valorilor democratice, 
de promovare a intereselor României æi ale aliaåilor sãi, pentru 
realizarea securitãåii naåionale, asigurarea respectãrii drepturilor 
æi libertãåilor cetãåenilor æi apãrarea statului de drept. Instituåia 
a fost înfiinåatã în data de 26 martie 1990, prin Decretul nr. 
181, specializatã în domeniul culegerii de informaåii, privind 
siguranåa naåionalã, iar la 29 iulie 1991, a fost emisã Legea nr. 
51 care stabilea noile ameninåãri la adresa siguranåei naåionale 
a României.

În ultimii ani, rolul æi misiunile Serviciului Român de Informaåii 
s-au diversificat æi au crescut în complexitate, în acord cu gama 
variatã de riscuri æi problematici de securitate, dintre care unele 
complet noi, precum cele legate de securitatea energeticã sau 
de securitatea ciberneticã, aflate în zona de interes strategic a 
NATO æi UE.

SRI este autoritate naåionalã în prevenirea æi combaterea 
terorismului, precum æi în domeniul însoåitorilor înarmaåi la 
bordul aeronavelor, previne æi contracareazã activitãåile de 
spionaj, pe care servicii de informaåii strãine le deruleazã, pe 
teritoriul naåional, împotriva intereselor României æi ale aliaåilor 
sãi, coreleazã sistemele tehnice de apãrare cu capacitãåile 

informative pentru a identifica æi furniza, beneficiarilor 
legali, informaåiile necesare prevenirii, stopãrii æi/sau limitãrii 
consecinåelor unei agresiuni asupra sistemelor tehnologice care 
reprezintã infrastructuri critice.

Printre principalele atribuåii ale SRI este aceea de a acåiona 
pentru prezervarea ordinii constituåionale, protejarea valorilor 
supreme ale statului æi asigurarea exercitãrii neîngrãdite a 
drepturilor æi libertãåilor fundamentale ale cetãåenilor, consacrate 
prin Constituåie, iar scopul sãu unic este acela de a asigura 
capacitatea nealteratã a economiei naåionale de adaptare la 
semnalele pieåei, respectiv la oportunitãåile, dar æi la riscurile pe 
care le incumbã manifestarea ei în condiåii de concurenåialitate, 
performanåã æi competitivitate.

Serviciul Român de Informaåii se remarcã ca o instituåie 
ce a adoptat o nouã abordare æi gestionare a problemelor æi 
aspectelor ce vizeazã noile concepte ale securitãåii naåionale, 
este o instituåie profesionistã æi dedicatã susåinerii intereselor 
strategice ale României æi cetãåenilor sãi.

„La mulåi ani!”, sãnãtate æi succes în toate demersurile 
profesionale!

Paginã realizatã de E.U.

SRI - 23 de ani de existenåã
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La Aeroportul Henri Coandã, s-a prezentat pentru a intra în åarã, din 
direcåia Hong Kong via Viena, în data de 7 martie, în jurul orei 13.50, un 
cetãåean român, în vârstã de 48 de ani, domiciliat în Bucureæti. 

Dupã ce a intrat în posesia bagajelor, la efectuarea controlului vamal, 
bãrbatul s-a înscris pe culoarul verde - „nimic de declarat”.

Acåionând în baza analizei de risc, poliåiætii de frontierã æi lucrãtorii 
vamali l-au oprit, în vederea efectuãrii controlului amãnunåit al bagajelor.

Cu aceastã ocazie, s-au descoperit, în bagajele de mânã 2 colete ce 
conåineau, mãrfuri nedeclarate constând în bijuterii din metale æi pietre 
preåioase (cercei, inele, pandantive cu pietre de culori æi mãrimi diferite) 
în greutate totalã de aproximativ 687 de grame, în valoare de aproximativ 
60.000 de dolari.

Bunurile au fost reåinute de cãtre autoritatea vamalã, bãrbatul fiind 
sancåionat contravenåional cu suma de 3.000 de lei.

Poliåiætii de frontierã i-au întocmit bãrbatului dosar penal pentru sãvâræirea 
infracåiunii de contrabandã, la finalizarea cercetãrilor urmând a fi luate 
masurile legale ce se impun.

Bijuterii reåinute la Otopeni

Poliåiætii de frontierã, din cadrul Sectorului PF Berzeasca, au observat, 
pe Dunãre, în data de 26 martie, douã caiace cu câte trei persoane 
care întâmpinau dificultãåi de navigaåie din cauza condiåiilor meteo 
nefavorabile - vânt puternic, valuri mari æi temperaturi scãzute.

S-a intervenit rapid cu douã echipaje æi i-au ajutat sã acosteze în 
siguranåã, pe malul românesc, la km fluvial 1015. 

Imediat, celor æase bãrbaåi le-a fost acordat primul ajutor, pentru 
a nu intra în æoc hipotermic, ei neavând nevoie de îngrijiri medicale 
speciale. 

Poliåiætii de frontierã au stabilit cã cei æase sunt cetãåeni germani, au 
intrat în România prin PTF Cenad, cu un autoturism special amenajat 
pentru transportul caiacelor, apoi æi-au început activitatea de agrement 
în localitatea Baziaæ, intenåionâd sã ajungã în Cãlãraæi.

Poliåiætii de frontierã le-au oferit, celor æase turiæti, adãpost æi ceai 
cald, cu aceastã ocazie au fost informaåi cu privire la prognoza meteo 
nefavorabilã pentru urmãtoarele zile, ulterior cetãåenii germani fiind 
transportaåi la o pensiune de pe raza judeåului Mehedinåi, pentru a se 
caza peste noapte.

Caiaciæti germani,
 salvaåi de poliåiæti de frontierã 

Legãturã de suflet
Niciodatã nu am sã uit cã pe 1 aprilie este Ziua Revistei 

„FRONTIERA”.  Atestatã la 1 aprilie 1920, are o continuitate sub 
mai multe denumiri æi formate pânã astãzi, când este o revistã 
reprezentativã, modernã, pe piaåa presei româneæti.

Deæi, am absolvit Æcoala Militarã de Subofiåeri de Infanterie 
,,Gheorghe Lazãr” din Sibiu, în 1970, tot atunci m-am legat 
sufleteæte de grãniceri, deoarece în cadrul companiei din care 
fãceam parte, erau æi douã plutoane de elevi grãniceri.

Unul avea clasa vizavi de clasa mea, iar comandant era lt. 
Calotã, fratele îndrãgitei cântãreåe de muzicã popularã Floarea 
Calotã. Mergeam la instrucåie împreunã, când unele discipline 
erau comune. Mai târziu, am devenit colaborator al revistei 

„FRONTIERA”, publicând poezie æi literaturã umoristicã, în 
paginile acesteia. Pentru activitatea mea de colaborator al revistei 
„FRONTIERA”, în 2005 æi 2007 am primit diploma de merit æi 
excelenåã, fapt ce m-a legat æi mai mult de aceastã instituåie 
numitã „Grãniceri”, mai apoi „Poliåia de Frontierã”. Am intrat 
mai mult în intimitatea lor, simåindu-le pulsul zi de zi. Aæa cã, îmi 
permit ca vechi colaborator æi ca membru al Uniunii Ziariætilor 
Profesioniæti din România, sã transmit Revistei „FRONTIERA”, 
inimosului colectiv de redacåie, format din subcomisar Gabriel 
Crãciun, inspector principal Ætefan Andreescu, inspector principal 
Iulian Puicã, inspector Elena Ursachi, inspector ing. Petre Bucur 
æi agent principal Mihai Bejenaru, succese în frumoasa æi nobila 
lor muncã æi publicaåiei tradiåionalul „LA MULÅI ANI!”

Constantin STROE
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Ecologie

Ora Pãmântului sau Earth Hour, sub 
denumirea în care a fost lansatã de cãtre World 
Wide Fund for Nature Australia (WWF), un 
grup internaåional de lobby pentru mediu, în 

anul 2007, este o manifestare ce se desfãæoarã la 
nivel mondial. Scopul acåiunii este de sensibilizare 
a factorilor de decizie guvernamentali, dar, mai 
ales, a producãtorilor æi utilizatorilor de energie 
electricã, consumatori casnici sau industriali, 

în a lua mãsuri raåionale de diminuare, dacã nu de stopare a 
poluãrii atmosferei cu dioxidul de carbon, emis în atmosferã la 
producerea energiei electrice, cu efect dominant în procesul de 
încãlzire globalã.

Este un eveniment organizat în ultima sâmbãtã a lunii martie, 
a fiecãrui an, pentru a transmite  un mesaj de atenåionare privind 
impactul negativ pe care îl are, asupra planetei æi resurselor 
materiale, comportamentul nostru de consumatori neraåionali 
de energie convenåionalã (generatã din surse epuizabile). Ora 
Pãmântului este rãstimpul în care, atât consumatorii individuali, 
cât æi instituåiile æi unitãåile economice sting lumina æi opresc 

aparatele electrocasnice timp de o orã, într-un demers de 
conætientizare a importanåei vitale de schimbare a mentalitãåii 
privind exploatarea mediului æi resurselor care stau la baza 
producerii energiei electrice.

Dincolo de a trage un semnal de alarmã, acest moment  
trebuie sã fie æi unul al înåelegerii cã atitudinea æi comportamentul 
fiecãruia dintre noi, în raport cu folosirea resursele naturale æi 
protejarea naturii, trebuie adaptate conceptului de prezervare 
a naturii æi, în consecinåã, a vieåii, æi asta în fiecare clipã a 
existenåei.

Iniåiatã de organizaåia australianã WWF, Ora Pãmântului a 
debutat, la 21 martie 2007, în cel mai mare oraæ din Australia, 
Sydney, între orele 19.30 æi 20.30. În ora respectivã se estimeazã 
cã electricitatea consumatã, în Sydney, a scãzut între 2,1% æi 
10,2%, solidari cu evenimentul fiind circa 2,2 milioane de 
oameni. Al doilea eveniment Ora Pãmântului a fost promovat 
tot la Sydney, în data de 29 martie 2008, între orele 20.00 æi 
21.00, de data aceasta, alte oraæe ale lumii urmându-i exemplul, 
amploarea fenomenului fiind datã de participarea, estimatã, a 50 
milioane de oameni. De la un an, la altul, tot mai mulåi oameni, 
în 2011 - 1,8 miliarde, din tot mai multe åãri æi oraæe, în 2012 
- peste 6.000 de oraæe, din 147 åãri, au stins lumina, acordând 
acestei planete o orã de mai mult oxigen.

România s-a raliat acestei miæcãri începând cu anul 2009, 
când 9 oraæe æi-au manifestat interesul de a rãspunde chemãrii 
reducerii consumului de energie electricã, renunåând la folosirea 
curentului electric timp de o orã. În 2012, numãrul oraæelor, care 
au aderat la ideea prevenirii schimbãrilor climatice, pe fondul 
creæterii emisiilor de dioxid de carbon, s-a ridicat la 41, în 2013, 
lamanifestare au participat 43 de oraæe, acestea întrerupând 
iluminarea casnicã æi publicã timp de o orã.

Sigur, cel mai important este fedback-ul acestei acåiuni cu caracter 
global, æi acesta, se pare, cã este unul pozitiv, deæi nu la amploarea 
necesarã, æi anume, sute de milioane de oameni, din diferite åãri din 
lume, au adoptat un comportament de protejare a mediului, sub 
toate aspectele pe care le implicã acest fapt, æi dincolo de cele 60 de 
minute de apel la responsabilitate pentru binele planetei noastre, æi, 
în consecinåã, pentru propriul nostru bine.

În contextul acåiunii Ora Pãmântului, în România s-a iniåiat 
un concurs, anul acesta aflându-se la a doua ediåie, o competiåie 
între oraæele care au acceptat provocarea WWF de a demonstra 
cã pot realiza æi pune în practicã strategii pe termen mediu 
æi lung pentru protejarea mediului æi în folosul cetãåenilor. 
Astfel, 13 oraæe æi-au anunåat participarea, fiecare cu dorinåa 
de a câætiga titlul de Capitala Ehart Hour România. Domeniile 
avute în vedere sunt: infrastructura de mediu, economisirea 
energiei æi investiåii în surse de energie regenerabilã, gestionarea 
æi extinderea spaåiilor verzi, educaåie æi comunicare în acest 
domeniu, îmbunãtãåirea/dezvoltarea reåelei de transport în 
comun, conservarea biodiversitãåii æi aplicarea bunelor practici 
de mediu la sediul primãriei.

Câætigãtoarea primei competiåii a fost municipiul Bistriåa, 
primind de la WWF - Romania titlul oficial de Capitala Earth 
Hour 2012 - România. În 2013, titlul a revenit Timiæoarei care a 
avut æi privilegiul de a gãzdui evenimenutl oficial Earth Hour, de 
pe 23 martie, împreunã cu WWF România.

Earth Hour (Ora Pãmântului) devine, asfel, o linie de start la 
care se aliniazã tot mai mulåi locuitori ai acestei planete pentru 
cursa cu ei înæiæi, cu propriile lor mentalitãåi legate de protejarea 
mediului, cu propriul lor comportament de consumatori de resurse 
naturale, cu percepåia lor asupra prezentului æi viitorului. 

E.U.

ORA PÃMÂNTULUI

Plantare de copaci la sediul 

ITPF Timiæoara
Deæi, vremea de afarã nu indicã acest lucru, Primãvara 

æi-a fãcut simåitã prezenåa în curtea Inspectoratului Teritoarial 
al Poliåiei de Frontierã Timiæoara, unde poliåiæti de frontierã 
alãturi de viceprimarul municipiului Timiæoara, Dan Diaconu 
æi reprezentanåi ai ECO Club Timiæoara au plantat copaci, în 
cadrul proiectului „Copacul de Hârtie”.

Inspectoratul Teritorial al Poliåiei de Frontierã Timiæoara, în 
parteneriat cu ECO Club æi cu Primãria municipiului Timiæoara, 
s-a aliniat campaniei naåionale de plantare de copaci, dupã ce, 
în prealabil, la nivelul ITPF Timiæoara, s-au adunat peste 700 kg 
de hârtie reciclabilã.

Cantitatea de hãrtie a fost colectatã pe parcursul a jumatate 
de an. Aceste iniåiative fac parte din proiectul „Copacul de 
Hârtie”, proiect demarat de ECO Club Timiæoara.

Munca voluntarã, a tuturor celor prezenåi, contribuie la 
efortul general de regenerare æi protejare a mediului înconjurãtor 
din oraæul Timiæoara.

Mihaela LEÆ 

denumirea în care a fost lansatã de cãtre World 
Wide Fund for Nature Australia (WWF), un 
grup internaåional de lobby pentru mediu, în 

anul 2007, este o manifestare ce se desfãæoarã la 
nivel mondial. Scopul acåiunii este de sensibilizare 
a factorilor de decizie guvernamentali, dar, mai 
ales, a producãtorilor æi utilizatorilor de energie 
electricã, consumatori casnici sau industriali, 

în a lua mãsuri raåionale de diminuare, dacã nu de stopare a 

nivel mondial. Scopul acåiunii este de sensibilizare 
a factorilor de decizie guvernamentali, dar, mai 
ales, a producãtorilor æi utilizatorilor de energie 
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Sport

În perioada 12-15 martie, a avut loc, la Suceava, a 23-a ediåie a 
Campionatului de Karate al Ministerului Afacerilor Interne. La aceastã 
competiåie s-au înscris 50 de participanåi, reprezentând Aparatul Central æi 
structurile subordonate ale ministerului.

Probele de concurs desfãæurate au fost: kata individual masculin æi 
feminin, kumite pe perechi - categoriile de greutate 67 kg, 75 kg, 84 kg æi 
kumite pe perechi feminine - categoria Open.

Joi, 14 martie, la sala de sport a Liceului cu Program Sportiv Suceava, a 
avut loc festivitatea de premiere. În clasamentul general pe echipe, prima 
treaptã a podiumului a fost  ocupatã de echipa Inspectoratului General al 
Poliåiei Române, urmatã, pe locul doi, de echipa Inspectoratului General 
al Jandarmeriei Române, locul trei a revenit Inspectoratului General pentru 
Situaåii de Urgenåã, iar locul patru, echipei Inspectoratului General al 
Poliåiei de Frontierã. 

Poliåia de Frontierã a fost reprezentatã de echipa formatã din Mihai 
Simion - IGPF, Marius Târnoveanu - IGPF, Daniela Mutu - ITPF Timiæ, Iulian 
Anghel - ITPF Timiæ æi Radu Vancea - ITPF Oradea, fiind conduæi de Florin 
Popescu, din cadrul SFIC- IGPF. Dintre aceætia, cele mai bune rezultate 
au fost obåinute de Daniela Mutu, din cadrul ITPF Timiæ, care s-a clasat pe 
locul trei, atât la proba de Kata, cât æi la cea de Kumite feminin.

Petre BUCUR

Campionat de karate al MAI

Peste 60 de doamne æi domniæoare din cadrul structurilor 
MAI, din Bucureæti, precum æi jurnalistele acreditate pe lângã 
instituåie, æi-au demonstrat abilitãåile de trãgãtor în cadrul 
Cupei „8 Martie” la tir. La evenimentul organizat de Direcåia 
Informare æi Relaåii Publice, în poligonul 
de tragere al IGJR, au participat secretarul 
de stat Constantin Cãtãlin Chiper, æeful 
Departamentului Relaåia cu Parlamentul, 
chestor de poliåie Irina Alexe, preæedintele 
Clubului Sportiv Dinamo Bucureæti, Elisabeta 
Lipã æi inspectorul general al Jandarmeriei 
Române, colonel Mircea Olaru.

„Sunt onorat sã reprezint conducerea 
Ministerului Afacerilor Interne la aceastã 
competiåie æi profit de acest prilej pentru 
a le felicita pe doamnele æi domniæoarele 
prezente. Doresc sã organizãm æi în viitor 
astfel de evenimente, în semn de preåuire 
æi  recunoaæterea a meritelor femeii în 
Ministerul Afacerilor Interne æi în societate”, 
a declarat secretarul de stat Cãtãlin Chiper.

Pe baza punctajului obåinut (maxim 100 
de puncte), personalul feminin din cadrul 
MAI a fost premiat la cele douã secåiuni ale 

concursului „Pistol Carpaåi”, respectiv „Pistol Glock” (în funcåie 
de tipul de armament utilizat de structura din care fac parte), 
clasamentul fiind urmãtorul:

 la categoria „Pistol Carpaåi”:
I. Mihaela Covrig - DGPMB (99 p. din 100 p.)
II. Ana-Maria Ciocîrlan - DGPMB (96 p.)
III. Mihaela Mihai - IGPR (94 p.)

 la categoria „Pistol Glock”:
I. Daniela Stoica - Direcåia Generalã de 

Paæapoarte (96 p. din 100 p.) 
II. Daniela Comahanciuc - Direcåia 

Generalã de Paæapoarte (93 p.)
III. Lavinia Barbu - IGPR (92 p.)
În ceea ce priveæte rezultatele 

jurnalistelor, care puteau obåine maxim 50 
de puncte, situaåia este urmãtoarea:

I. Ramona Alexandrescu - Radio România 
Actualitãåi (47 p. din 50 p.)

II. Andreea Stoica - Curierul Naåional (33 
p.)

III. Daniela Ætefãnescu - Radio România 
Actualitãåi (31 p.)

De asemenea, a fost acordat æi un premiu 
special - „decanul de vârstã al competiåiei”, 
doamnei Mãrioara Bordeianu, din cadrul 
Secretariatului General MAI.

„Cupa 8 Martie” la tir

În perioada 17 - 22 martie, a avut loc Campionatul European de Schi 
al Poliåiætilor, desfãæurat în localitatea Les Diablerets din Elveåia. Acesta 
a fost organizat de cãtre Uniunea Sportivã a Poliåiætilor din Europa.

Reprezentanåii MAI s-au situat în prima parte a clasamentului, 
concurând cu 200 de sportivi din 19 åãri participante. Astfel, din cei 
80 de concurenåi care au luat start-ul la schi fond, Gyorgy Tanko (din 
cadrul IPJ Harghita) s-a clasat pe locul 21, dupã parcurgerea unui 
traseu de 20 de kilometri. De asemenea, Anamaria Faltiæca (din cadrul 
IPJ Alba - Serviciului Operaåiuni Speciale) a obåinut locul 13 la proba 
slalom uriaæ, în competiåie intrând 40 de sportive. La aceeaæi probã - 
slalom uriaæ - Lucian Florin Frãåilã (din cadrul IJJ Braæov) s-a clasat pe 
locul 17 din cei 60 de concurenåi.

Direcåia Informare æi Relaåii Publice

Campionatul European de Schi al Poliåiætilor

Nr3.2013.indd   31 03.04.2013   11:57:57



32 F R O N T I E R A Nr. 3/2013

Hobby

Inactivitatea pentru perioade lungi de timp creæte 
riscul apariåiei bolilor de inimã, a diabetului æi chiar 
poate cauza moartea. Campania de presã care ne 
îndeamnã sã facem miæcare, minim 30 de minute pe 
zi, pentru o viaåã sãnãtoasã este foarte adevãratã. În 
vârtejul problemelor zilnice, între serviciu æi casã, vine 
un moment în viaåa ta când simåi cã trebuie sã faci ceva 
æi pentru sãnãtate. Felicitãri! Ai fãcut primul pas cãtre o 
nouã viaåã, mai bunã æi mai sãnãtoasã.

Ce urmeazã? Trebuie sã alegi ce tip de miæcare ai 
sã faci. Variantele nu sunt puåine, trebuie sã alegi în funcåie de 
vârsta ta, de starea de sãnãtate, de aptitudinile pe care le ai æi, nu 
în ultimul rând, de bugetul pe care îl ai la dispoziåie.

Ne vom referi la activitãåile fizice care se pot desfãæura într-o salã 
de tip fitness, oferta acestora fiind variatã, iar preåurile pot fi accesibile 
oricui æi, ce e foarte important, se pot face tot timpul anului.

Dacã mergi la sala de sport dupã ce ai stat la birou toatã ziua, 
în timp ce colegul tãu se duce acasã sã priveascã la TV, ai mai 
multe æanse sã ai o stare de sãnãtate mai bunã decât acesta. Dar 
nu e de ajuns, trebuie sã te gândeæti serios æi la celelalte 23.5 
ore din zi.

Sunt afectate chiar æi persoanele care fac activitãåi fizice, dar 
sunt sedentare pentru perioade mari de timp de-a lungul unei 

zile. Ai reuæit sã mergi la sala de fitness? Foarte bine, însã nu este 
de ajuns. Trebuie sã te mobilizezi, sã rãmâi motivat æi sã lucrezi 
cât mai eficient, atât la salã, cât æi în afara acesteia.

Aflã ce trebuie sã faci sau cum trebuie sã lucrezi pentru a fi 
eficient, stabileæte un program fix. Dacã vei trece în programul 
tãu zilnic æi timpul alocat sãlii de fitness, o sã îåi fie mult mai uæor 
sã îl respecåi. Încearcã sã mergi la sala cu un prieten. Nu numai 
cã vei fi nevoit sã îåi respecåi programul, dar prietenii te pot ajuta 
æi, mai mult, o sã vã încurajaåi reciproc pentru a lucra cu mai 
multã intensitate.

Aflã care sunt exerciåiile care îåi plac. Chiar dacã este foarte 
important sã ai un antrenament echilibrat, existã mai multe 
modalitãåi de a-åi întãri masa muscularã. Fã o listã cu exerciåiile 
care îåi plac æi începe sã lucrezi cu acestea. Dupã æase sãptãmâni 
poåi inversa ordinea în care le faci.

Chiar dacã îåi plac anumite exerciåii, uneori este bine sã mai 
variezi. În acest mod vei lucra mai multe grupe de muæchi sau 
aceleaæi grupe de muæchi, dar într-un mod diferit. În plus, nici 
nu te vei plictisi fãcând mereu acelaæi lucru. Provocarea de a-åi 

adapta corpul noilor tipuri de exerciåii va duce la un organism 
mai puternic. Vã recomandãm sã încearcaåi æi alte activitãåi, 
precum dansul, lovirea sacului de box, zumba sau ridicarea 
greutãåilor.

Categoric, mersul pe jos sau pe bandã este un bun exerciåiu 
fizic, iar flotãrile sunt extraordinare pentru cã antreneazã foarte 
multe grupe musculare. Dacã ar fi, însã, vorba sã recomand un 
singur exerciåiu celor care merg la sãlile de fitness, atât bãrbaåi 
dar æi femei, acela ar fi lovirea sacului de box, acest exerciåiu 
putându-te ajuta sã scapi de stresul acumulat. De asemenea, poåi 
avea câætiguri la nivel mental: creæterea încrederii în propriile 
capacitãti, dezvoltarea, determinarea æi rãbdarea, creæterea 
capacitãåii generale de concentrare.

Dincolo de beneficiile mentale, antrenamentul la sac 
oferã æi beneficii pur fizice: dezvoltã vitezã de reacåie, 
îmbunãtãåeæte balansul æi coordonarea, creæte foarte mult 
foråa de lovire, tonificã æi dezvoltã musculatura, mãreæte 
considerabil mobilitatea, scapi de greutatea în plus, faci 
un mare serviciu inimii tale. La sacul de box poåi arde, în 
medie, în 30 de minute, 250 de calorii, faåã de doar 120 la 
ridicarea greutãåilor.

O altã variantã de ardere a caloriilor æi de pãstrare a 
condiåiei fizice, într-un mod foarte plãcut, este Zumba. 
Pentru mai multe detalii despre Zumba am stat de vorbã 
cu Cristina Sora, instructor sportiv Zumba Fitness. Acesta 
este singurul program dance-fitness de inspiraåie latino, 
care combinã muzica internaåionalã de toate tipurile cu 
paæii nebuni necesari unei petreceri fitness, care creeazã 
cu adevarat dependenåã!

Încã de la crearea conceptului de cãtre cunoscutul 
dansator æi coregraf columbian Alberto „Beto” Perez, 
programul Zumba a crescut într-un asemenea ritm încât 
a devenit unul din cele mai mari æi cele mai de succes 
programe de dance-fitness din lume. Mai mult de 12 

milioane de persoane de toate tipurile, mãsurile æi vârstele 
participã la clase de Zumba în peste 110.000 de locaåii, din 
peste 125 de åãri!

Miæcãrile sunt cardio, uæoare, eficiente æi lucreazã toate 
grupele de muæchi dar, totodatã, æi foarte vesele æi energice, 
creând coregrafii uæor de urmãrit, astfel încât, oricine poate sã le 
urmeze sub îndrumarea instructorului.

Muzica folositã la clasele de Zumba este foarte diversificatã 
æi îmbinã multe stiluri de dans precum: salsa, samba, rumba, 
merengue, mambo, flamenco, bachata, cumbia, cha-cha, soca, 
raggaeton, bollywood, dans din buric, bhangra, quebradito, 
calypso, axé, tango, hip-hop, country, funk, rock’n roll.

Programul Zumba îåi oferã posobilitatea sã te distrezi æi, în 
acelaæi timp, sã îåi modelezi corpul. Nu numai cã arzi pânã la 
1.000 de calorii într-o orã, dar, în acelaæi timp, te încarci æi cu 
foarte multã energie, bucurie, încredere, sãnãtate, zâmbete æi, 
garantat, te vei distra de minune!

Andrei ROMAN

F I T N E S S
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În perioada 11-12 martie, s-au desfãæurat lucrãrile conferinåei 
ætiinåifice „Cercul profesioniætilor”, organizate de cãtre Academia 
de Poliåie Alexandu Ioan Cuza. Evenimentul a fost structurat 
pe douã secåiuni, respectiv o secåiune dedicatã specialiætilor 
(teoreticieni æi practicieni), iar o alta adresatã studenåilor.

Manifestarea s-a 
bucurat de concursul unor 
participanåi din structuri 
diverse, Academia de Poliåie, 
Æcoala de Perfecåionare 
a Cadrelor Poliåiei de 
Frontierã Oræova, Consiliul 
Concurenåei, Oficiul 
Naåional al Registrului 
Comeråului, instanåe de 
judecatã, specialiæti IT, dar 
æi al studenåilor de la toate 
armele æi specializãrile.

Comisarul de poliåie 
Vasile Morar, din cadrul 
Æcolii de Perfecåionare a 
Cadrelor Poliåiei de Frontierã 
Oræova, a participat cu un 
studiu asupra documentelor 
solicitate de cãtre Poliåia 
de Frontierã Românã în 
activitãåile de transport, 
continuând, astfel, activitatea 
de colaborare didacticã 
dintre cadrele æi instituåiile reprezentate de Academia de Poliåie 
„Alexandru Ioan Cuza” æi SPCPF Oræova.

Lucrãrile au fost organizate æi moderate de cãtre o echipã de 
cadre didactice de specialitate: prof. univ. dr. cms. æef de poliåie 
Anca Lelia Lorincz, conf.univ.dr. cms. æef de poliåie Ætefan 
Mihãilã, conf. univ. dr. cms. æef de poliåie Nicolae Ghinea, lect.

univ. dr. scms. Aida Diana Dumitrescu, insp.pr. asist. univ. dr. 
Cãtãlin Åigãnoaie, scms. drd. Marian Secãreanu, fiind rezultanta 
unui proiect de colaborare interdepartamentale.

Scopul manifestãrii a fost acela de a oferi participanåilor 
posibilitatea unui schimb de opinii æi experienåã æi de a marca 

începutul activitãåii „Cercului profesioniætilor”. Acesta va 
avea întruniri lunare la care studenåii Academiei vor putea 
participa pentru a-æi dezvolta aptitudinile æi a dobândi informaåii 
suplimentare de la specialiæti invitaåi din numeroase structuri.

Grigore PÃCALÃ

Colonel (rez.) PÎRVU Eleodor NICOLAE 
01.09.1947 - 02.03.2013

S-a nãscut la data de 01.09.1947, în localitatea Scorniceæti, judeåul Olt, fiind unul 
din cei doi copii ai familiei Eleodor æi Elena Pîrvu. A urmat studiile la Æcoala Militarã de 
Ofiåeri Activi „Nicolae Bãlcescu” Sibiu, profilul Grãniceri, pe care a absolvit-o în anul 
1970, ca æef de promoåie. În anul 1978 a absolvit Academia Militarã, Facultatea de arme 
întrunite æi tancuri, secåia arme întrunite, iar în anul 1997 a absolvit Facultatea de Drept 
din cadrul Academiei de Poliåie „Al. I. Cuza” Bucureæti.

Cariera de ofiåer æi-a început-o în anul 1970, prima funcåie fiind de comandant pluton 
instrucåie la Brigada 4 Grãniceri Constanåa, iar de-a lungul anilor a îndeplinit, succesiv, 
funcåii pe linie de învãåãmânt æi pregãtire de luptã. Începând cu anul 1993 æi pânã în anul 
2000, când a încetat raporturile de serviciu, cu drept la pensie de serviciu, a îndeplinit 
funcåia de æef Secåie Pregãtire de luptã æi æef Serviciu Pregãtire de Luptã, Educaåie æi Sport 
din IGPF.

A urcat treptele ierarhiei militare pânã la gradul de colonel, iar pentru activitatea 
depusã a fost recompensat cu Medaliile „Meritul Militar”, clasa I-a æi clasa a II-a, Ordinele 
„Meritul Militar”, clasa a III-a, clasa a II-a æi clasa a I-a.

Pentru întreaga activitate desfãæuratã în funcåiile deåinute s-a bucurat de o deosebitã apreciere din partea colegilor æi 
subordonaåilor. De acum înainte, ne vom ruga ca sufletul sãu sã îæi gãseascã liniætea æi pacea, iar noi vom pãstra mereu în 
suflet amintirea, aæa cum a fost: un om bun, plin de viaåã æi de respect pentru toåi cei din jurul sãu! Va trãi mereu în amintirea 
noastrã, prin ceea ce a fãcut pentru noi, colegii æi prietenii!

Dumnezeu sã aibã grijã de el æi sã-i aæeze sufletul în loc de odihnã veænicã!
Rãmas bun, camarade!

Cercul profesioniætilor

Nr3.2013.indd   33 03.04.2013   11:57:59



Divertisment
 S-a gãsit cauza pentru care omenirea e în 

crizã economicã: nu pentru cã bancherii sunt 
hoåi æi-i jupoaie pe cetãåeni prin credite, iar 
guvernele prin taxe ci, din cauza bicicliætilor!

Biciclistul este un dezastru pentru 
economie. El nu-æi cumpãrã maæinã, deci 
nu ia credit pentru bicicletã, nu cumpãrã 
benzinã, nu cumpãrã cauciucuri de iarnã, nu 
apeleazã la auto service, nu plãteæte asigurare, 
nici rovinietã, nici taxã de poluare, nici 
amenzi, nu foloseæte parcarea cu platã, nu-æi 
doteazã bicicleta cu tehnicã audio de ultimã 
generaåie. În plus, nu suferã de obezitate, 
deci este sãnãtos! Oamenii sãnãtoæi nu sunt 
necesari pentru economie,  ei nu cumpãrã 
medicamente sã înfloreascã farmaciile, nu 
plãtesc analize, nu merg la medicii privaåi 
sã-i ghiftuiascã, una peste alta, nu cresc PIB-
ul! Trebuie eliminaåi de mici!

 Care sunt fazele realizãrii unui proiect?
1. Entuziasm.
2. Sudoare.
3. Deznãdejde.
4. Cãutarea vinovaåilor.
5. Pedepsirea nevinovaåilor.
6. Premierea celor care n-au avut nicio 

treabã cu proiectul.

- Cum se numesc oamenii care stau la 
coadã? 

- Oameni de rând... 

 Mai jos sunt patru întrebãri. E musai sã 
rãspunzi la toate:

1. Cum pui o girafã în frigider? 
Rãspunsul corect este: „deschid frigiderul, 

bag girafa înãuntru æi închid uæa”.
Aceastã întrebare testeazã dacã ai tendinåa 

sã rezolvi lucruri simple într-o manierã excesiv 
de complicatã. 

2. Cum pui un elefant in frigider? 
Dacã ai rãspuns „deschid uæa de la frigider 

æi bag elefantul înãuntru” nu este corect. 
Rãspunsul corect este „deschid frigiderul, scot 
girafa, bag elefantul înãuntru æi închid uæa”.

Aceastã întrebare testeazã abilitatea de a 
gândi prin prisma repercusiunilor legate de 
activitãåile tale anterioare. 

3. Leul, organizeazã o æedinåã cu toate 
animalele. Toate animalele participã, cu 
excepåia unuia.

Care este acel animal, care nu participã? 
Rãspunsul corect : elefantul. Elefantul este 

în frigider, cã doar tu l-ai bãgat acolo.
Asta îåi testeazã memoria. Chiar dacã n-ai 

rãspuns corect la primele trei întrebãri. Mai 
ai încã o æansã de a-åi demonstra adevãratele 
calitãåi intelectuale.

4.  Dai de un râu pe care trebuie sã-l 
traversezi, dar ætii cã miæunã în el crocodilii, 
iar tu n-ai o barcã. Ce faci în cazul ãsta? 

Rãspunsul corect: Te arunci în râu æi înoåi 
pânã la malul celãlalt. Ai uitat? Toåi crocodilii 
s-au dus la æedinåa animalelor.

Aceastã întrebare testeazã, dacã eæti 
capabil sã înveåi repede din propriile greæeli. 
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 Discuåie între un moralist æi un 
fumãtor înrãit:

- Fumezi?
- Da.
- Câte pachete pe zi?
- Douã pachete.
- Cât costã un pachet?
- 12 lei.
- De cât timp fumezi?
- De 15 ani.
- Deci, dacã un pachet costã 12 

lei, tu fumezi trei pe zi, înseamnã cã, 
anual, cheltui 8.760 lei, corect?

- Corect.
- Aæadar, nemaipunând la socotealã 

inflaåia, în ultimii 15 ani ai cheltuit 
peste 131.400 lei, corect?

- Corect.
- Ætiai cã, dacã nu ai fi fumat æi 

ai fi strâns banii ãætia într-un cont 
de economii, adunând æi dobânzile 
aferente celor 15 ani, åi-ai fi putut 
cumpãra o maæinã de lux?

- Auzi mã, tu fumezi?
- Nu.
- Atunci de ce naiba mergi cu 

autobuzul?

 Un domn la brutãrie: 
- Fiåi amabil domnule, a ieæit pâinea 

din cuptor? 
- Da. 
- Æi la ce orã se 

întoarce? 

 Doi prieteni stau de 
vorbã:

- Am fost într-o excursie 
æi m-am cazat la un hotelul 
de cinci stele, lux ce mai... 
îåi spun, prosoapele erau 
atât de groase cã abia am 
reuæit sã închid valiza!

 Soåul æi soåia, români, 
sunt pentru prima datã la 
un restaurant, în Paris. Se 
apropie chelnerul de ei, 
le dã meniul - totul e în 
francezã. Soåul încearcã sã 
facã o comandã:

- „Silvuple”, le carne, le 
paste, le cartofi, le pâine, le 
vin...

Chelnerul aduce tot ce 

a comandat. Soåul, mulåumit, îi zice 
soåiei:

- Vezi, draga mea, mã descurc bine 
cu franceza, ai fi rãmas flãmândã fãrã 
mine!

Chelnerul, care încã se afla lângã 
masa lor:

- Aåi fi rãmas flãmânzi amândoi, 
dacã nu eram eu din Le Bucureæti!

 Doi prieteni în vârstã, se întâlneau 
în parc, în fiecare zi, sã hrãneascã 
porumbeii, sã priveascã raåele æi sã 
discute despre problemele lumii. Într-o 
zi, unul dintre ei nu a apãrut. Celãlalt 
nu ætia nimic despre asta æi s-a gândit 
cã poate a rãcit. Dar, dupã ce nu a 
apãrut timp de o sãptãmânã, a început 
sã se îngrijoreze, deoarece singurele 
momente în care s-au întâlnit au fost în 
parc æi nu ætia unde locuieæte. Dupã o 
lunã s-au reîntâlnit, din nou, în parc.

- Pentru numele lui Dumnezeu, 
omule, ce s-a întâmplat cu tine?

- Vai... de capu’ meu, am fost în 
închisoare.

- Închisoare, pentru ce?
- Ei bine, o ætii pe chelneriåa drãguåã, 

blondã, de la cafeneaua unde merg 
câteodatã?

- Da, îmi amintesc de ea. Ce e cu 
ea?
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Regula cifrei unice 
presupune completarea 
careului de 81 cãsuåe 

dupã O SINGURÃ 
REGULÃ: orice rând, 
orice coloanã de 9 

cãsuåe æi oricare pãtrat 
de 3X3 cãsuåe sã 

conåinã, o singurã datã, 
fiecare cifrã cuprinsã 

între 1 æi 9.
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Divertisment

- Ei bine, ea a depus plângere de viol 
împotriva mea æi, la cei 89 de ani ai mei, 
am fost atât de mândru, încât atunci când 
am ajuns în instanåã - am spus sus æi tare, 
„da, sunt vinovat”!

- Pãi, æi åi-au dat doar o lunã pentru 
viol?

- Ei, nu, judecãtorul ãla mi-a dat 30 de 
zile pentru mãrturie mincinoasã!

 La un coafor, patronul a instalat 
un papagal colorat la intrarea în salonul 
lui. De fiecare datã când o femeie anume 
trecea prin faåa salonului de coafurã, 
papagalul striga:

- Hei prostituato, ce faci?
Într-o zi, sãtulã de pasãre, fata intrã 

în salon æi se plânge patronului. Acesta, 
pentru a-l pedepsi, decide sã vopseascã 
papagalul în negru. Câteva zile mai 
târziu, femeia trece din nou prin faåa 
salonului de coafurã æi papagalul rãmâne 
mut. Miratã, tânãra se opreæte æi-i spune:

- Hei! Acum nu mai spui nimic? Nu 
mai faci pe æmecherul, a?

Papagalul îi rãspunde cu calm:
- Când sunt în smoking, nu vorbesc cu 

prostituatele!

 Care sunt cele trei cuvinte, folosite 
cel mai des în lume?

- I love you?
- Nu, „Made in China”!
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