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POLIŢIA ROMÂNĂ, ÎN HAINE DE SĂRBĂTOARE

Data:  24/03/2014
&#61656; Ziua Poliţiei Române va fi sărbătorită marţi, 25 martie a.c., în intervalul orar 10.00 - 16.00, în Piaţa

Universităţii din Bucureşti. &#61656; Poliţiştii români vă aşteaptă să descoperiţi din secretele muncii pe care o

desfăşoară zi de zi, dar şi dotările de care aceştia dispun în executarea misiunilor.

Anul acesta, momentul aniversar va fi marcat prin organizarea mai multor evenimente, în
Piaţa Universităţii din Bucureşti, în intervalul orar 10.00 - 16.00.

Marţi, 25 martie a.c., începând cu ora 10.00, cetăţenii sunt aşteptaţi în Piaţa Universităţii,
zona pietonală, unde vor fi prezentate standuri expoziţionale cu tehnică de ultimă generaţie,
folosită în activitatea de poliţie, dotările trupelor de intervenţie, precum celelalte
echipamente din dotarea unităţilor de poliţie. Tot aici, va fi organizată o expoziţie de arme
şi costume ale Serviciului Independent pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale. 

Cei prezenţi vor putea să vadă autospecialele, motocicletele şi triciclurile folosite de
poliţiştii rutieri, precum şi maşini de epocă, pe care le-a folosit Poliţia Română.

Serviciul Pirotehnic al S.I.I.A.S. - I.G.P.R. va prezenta „roboţelul pirotehnic”, un dispozitiv
performant de detectare a explozivilor şi de dezamorsare a bombelor. 

Cetăţenilor le va fi prezentat laboratorul mobil de ultimă generaţie, folosit de Institutul
Naţional de Criminalistică pentru realizarea cercetării la locul comiterii unei infracţiuni.
Poliţiştii criminalişti vor explica celor interesaţi modul în care laboratorul mobil îndeplineşte
multiple funcţii şi permite descoperirea şi ridicarea amprentelor sau a altor tipuri de urme
şi realizarea de portrete robot. 

Echipe mixte, formate din poliţist-conductor şi câine, vor realiza diferite demonstraţii de
patrulare, de prindere şi imobilizare a infractorilor sau de apărare la atacul prin
surprindere. 

De asemenea, o ambarcaţiune folosită de poliţiştii Direcţiei de Poliţiei Transporturi va fi
expusă, alături de celelalte mijloace tehnice ale Poliţiei Române.

Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase va expune laboratorul mobil de
identificare a substanţelor toxice şi pentru decontaminare nucleară, bacteoriologică şi
chimică.

Pe toată perioada manifestărilor, poliţiştii vor împărţi pliante cu materiale de prevenire, iar
vizitatorii vor putea afla despre diferite campanii desfăşurate de Poliţia Română pentru
combaterea şi prevenirea infracţionalităţii.

Şcoala de Agenţi de Poliţiei „Vasile Lascăr” Câmpina le va prezenta oferta educaţională
tinerilor care doresc să îmbrăţişeze cariera de poliţist.



Copiii se vor bucura de o atenţie deosebită din partea poliţiştilor, pentru cei mici fiind
organizate multe concursuri distractive.

~ ■ ~

La aceste evenimente sunt invitaţi să participe jurnaliştii acreditaţi pe lângă Poliţia
Română.


