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Să fac o revistă mi se pare ușor, acum, comparativ cu 
„foaia albă” pe care trebuie să scriu editorialul. 

Nu ți se pare greu să faci o revistă, nu atunci când o faci 
cu și din plăcere, când îmbini pasiunea pentru presă cu 
cea pentru fotografie și pentru „militărie”. Un vis mai 
vechi, din primii ani de școală când mă întrebau dascălii 
ce vreau să fiu când o să cresc mare și spuneam că o 
să mă fac milițian – nu era poliție pe atunci și nici nu 
auzisem sau văzusem eu fete în armată, ca să le spun că 
vreau să mă fac soldat. 

Așa a luat naștere Revista Tactică, din pasiune, și pentru 
că am vrut să creez o publicație în care să se regăsească 
cei care sunt în armată, poliție, aviație, jandarmerie, 
pompieri, SMURD și alte structuri „în slujba oamenilor”. 
Și nu doar prin ceea ce fac ei în fiecare zi prin munca 
lor, ci prin ceea ce sunt ei ca oameni, prin poveștile 
celor care îmbracă haina militară. Vreau, în același timp, 
să deschid, în paginile revistei, lumea militară către 
pasionații din afara „sistemului”, pentru ca ei, împreună 
cu mine, să-i cunoască pe cei care își dedică întreaga 
viață tării și oamenilor săi. 

Și pentru că am pomenit de pasiune, veți găsi aici, 
în timp, și lucruri „practice”, precum recomandări de 
echipamente, prezentări de produse, testări, sfaturi și 
alte materiale care să vă fie de folos. 

Dar până la revistele viitoare, puteți răsfoi acum numărul 
pilot al Revistei Tactice, în care am încercat să scriu, mai 
mult sau mai puțin despre fiecare structură și în care 
găsiți materiale mai vechi sau mai noi, dar mereu de 
actualitate. 

Și așa, scriind despre una, despre alta, „foaia mea albă” 
s-a umplut, iar editorialul nu mai pare chiar așa de greu 
de scris. 

Lectură plăcută!
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Așa am început....
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Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 
Descarcerare (SMURD) din Capitală a sărbătorit 
cinci ani de la operaționalizare. Cu această ocazie 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu 
Spirii” al Municipiului Bucureşti a organizat o 
festivitate la care au participat prefectul capitalei, 
doamna Georgeta Gavrilă, primarul general, 
domnul Sorin Oprescu, secretarul de stat în 
Ministerul Afacerilor Interne, domnul Cătălin 
Chiper şi inspectorul general al I.G.S.U., general de 
brigadă Ioan Baş. 

Cu acest prilej au fost trecute în revistă 
intervenţiile de amploare gestionate în ultimul 
an, care au implicat accidente colective cu victime 
multiple, salvare de persoane de la înălţime, 
din medii ostile vieţii sau încarcerate în cazul 
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Tinerii care doresc să devină 
piloți militari, ingineri de aviație 
sau maiștri militari de aviație 
au acum această posibilitate, 
deoarece Inspectoratul General 
de Aviație al Ministerului 
Afacerilor Interne recrutează 
candidați pentru admiterea 
2013 în următoarele instituții 
de învățământ ale MApN: 
Academia Forțelor Aeriene 
„Henri Coandă” Braşov, 
Academia Tehnică Militară 
Bucureşti, Şcoala Militară „Traian 
Vuia” Bobocu Buzău și Şcoala 
Militară „Basarab I” Piteşti. 

Pentru a participa la 
concursurile de admitere, 
candidații trebuie să 
îndeplinească, conform 

Inspectoratul General de Aviație 
anunță admiterea 2013

Ordinului ministrului 
administrației şi internelor 
nr. 665/2008, privind unele 
activități de management 
resurse umane în unitățile M.A.I., 
cu modificările şi completările 
ulterioare, în mod cumulativ, 
următoarele condiții generale: 
să aibă cetățenia română şi 
domiciliul în România, să 
cunoască limba română scris 
şi vorbit, să aibă capacitate 
deplină de exercițiu, să fie 
declarați “apt” din punct de 
vedere medical, fizic şi psihic 
(verificările privind starea 
de sănătate medicală, fizică 
şi psihică sunt efectuate de 
structurile de specialitate 
ale M.A.I.), să aibă vârsta de 
minimum 18 ani împliniți în 

cursul anului, să fie absolvenți 
de liceu cu diplomă de 
bacalaureat (dovada absolvirii 
se face cu diplomă sau cu 
adeverință din care să rezulte 
faptul că au susținut şi promovat 
examenul de bacalaureat), să 
nu aibă antecedente penale 
sau să nu fie în curs de urmărire 
penală ori de judecată pentru 
săvârşirea de infracțiuni, cu 
excepția situației în care a 
intervenit reabilitarea, să aibă 
un comportament corespunzător 
cerințelor de conduită admise 
şi practicate în societate, să nu 
fi desfăşurat activități de poliție 
politică, astfel cum sunt definite 
în lege și să nu fi fost destituite 
dintr-o funcție publică în ultimii 
7 ani. 

Detaliile privind condiţiile 
de participare, dosarele de 
candidat, precum şi alte 
informaţii pot fi obţinute 
prin accesarea site-ului 
Inspectoratului General de 
Aviaţie – www.aviatie.mai.gov.ro 
sau de la Serviciul Management 
Resurse Umane din cadrul 
IGAv la sediul instituţiei din 
Bucureşti, Calea Ion Zăvoi nr. 14, 
sector 1, telefon 021-3.10.43.99 
/interior 17.039, e-mail:  
resurse.ia@mai.gov.ro.

SMURD București 
a împlinit 5 ani

Foto: ISUMB

accidentelor rutiere. Astfel, SMURD București a 
răspuns la 280.000 de solicitări în care au fost 
asistate 225.000 de persoane. 

Tot în acest interval, Serviciul a fost dotat cu 17 
autospeciale de prim ajutor, două autospeciale 
de terapie intensivă, două motociclete și două 
autospeciale de transport victime multiple. 

http://www.aviaţie.mai.gov.ro
mailto:resurse.ia@mai.gov.ro
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Ministerul Apărării Naţionale 
lansează concursul naţional de 
selecţie pentru participarea 
elevilor de liceu din clasele 
IX-XI la cea de-a şaptea ediţie a 
Taberei de vară pentru cercetaşi, 
desfăşurată sub deviza „Fii cel 
mai bun! Fii la înălţime!”.

Tabăra din acest an se va 
desfăşura, în perioada 28 
iulie – 4 august, la Academia 
Navală „Mircea cel Bătrân” din 
Constanţa, cu sprijinul Statului 
Major al Forţelor Navale.

Programul taberei va cuprinde 
activităţi aplicativ - militare, 
întreceri sportive, vizite la 

Selecţie pentru „Tabăra de vară pentru cercetași”  
Constanţa 2013

Ministrul apărării naționale, 
Mircea Dușa, l-a primit la sediul 
ministerului, pe secretarul 
general al Organizației 
Tratatului Atlanticului de 
Nord (NATO), Anders Fogh 
Rasmussen, care a efectuat 
o vizită oficială în România 
în zilele de 23 și 24 mai. În 
cadrul discuțiilor, cei doi oficiali 
au abordat subiecte legate 
de misiunile Alianței Nord-
Atlantice în actualul context 
internațional, de participarea 
României în teatrele de operații 
și de amplasarea sistemului 
de apărare antirachetă de la 
Deveselu.
Ministrul Mircea Dușa și 
secretarul general Rasmussen 
au apreciat că promovarea unei 
politici europene de apărare 
și securitate de succes poate fi 
realizată doar de către o Europă 
puternică și deschisă, angajată 
ferm în investiția în securitate 
și apărare. Ministrul apărării 
naționale a evidențiat excelenta 
colaborare între Armata 

Secretarul general 
al NATO în vizită 
la MApN

României și armatele celorlalte 
țări membre ale Alianței, mai 
ales în Afganistan, și a reiterat 
intenția țării noastre de a 
participa la misiunea de după 
2014 în această țară.
La rândul său, secretarul general 
al NATO a precizat că asigurarea 
succesului ISAF și a misiunii 
viitoare a NATO de instruire și 
consiliere în Afganistan poate 
fi garantată doar de menținerea 
coeziunii și solidarității Alianței. 
„Vreau să vă mulțumesc pentru 
profesionalismul trupelor 
române în teatrele de operații și 
să vă transmit că România este 
un aliat puternic al Alianței Nord 
Atlantice, pe care ne putem baza 
întotdeauna”.

Securitatea cibernetică s-a aflat 
pe agenda celor doi oficiali, 
ambii fiind de părere că la 
nivelul NATO trebuie conceput 
un plan riguros de acțiuni care 
să contracareze potențialele 
atacuri.
Un alt subiect pe agenda 
discuțiilor a fost scutul 
antirachetă. În timp ce 
secretarul general Anders 
Fogh Rasmussen a făcut din 
nou cunoscut că dezvoltarea 
capabilității NATO de apărare 
împotriva rachetelor balistice 
rămâne una dintre prioritățile 
agendei politice și operaționale 
ale  Alianței, ministrul Mircea 
Dușa a prezentat o informare 
despre stadiul lucrărilor de la 
Deveselu.
„Sistemul de apărare 
antirachetă are o importanță 
strategică și reprezintă un 
element fundamental al 
asigurării securității noastre și 
a țărilor din Sud-Estul Europei 
în fața amenințărilor. Recent 
am făcut o vizită la Deveselu 
pentru a verifica personal 
stadiul lucrărilor și vă asigur 
că proiectul se va încadra 
în graficul deja stabilit”, a 
concluzionat ministrul apărării.

obiective militare şi turistice.

Concursul de selecţie cuprinde 
două etape, în cadrul acestora 
testându-se cunoştinţele 
elevilor despre Armata 
României, NATO şi UE. În prima 
etapă (24 mai – 09 iunie 2013), 
echipe constituite din câte doi 
liceeni vor trebui să completeze 
un formular de înregistrare şi 
să răspundă la 20 de întrebări 
tip grilă. Pentru cea de-a doua 
etapă (10 iunie - 23 iunie 2013), 
echipele care au răspuns corect 
la cel puţin 15 întrebări ale 
primei etape se califică, acestea 
urmând să răspundă la un nou 

set de întrebări.

În perioada 24 - 28 iunie, 
juriul concursului va evalua 
răspunsurile trimise de echipele 
calificate în cea de-a doua 
etapă, primele 21 dintre acestea 
urmând să participe la tabăra de 
pregătire.

Detalii cu privire la acţiune 
pot fi obţinute de pe pagina 
web www.mapn.ro/tabara. 
Activitatea este organizată 
în parteneriat cu Ministerul 
Tineretului şi Sportului şi cu 
Asociaţia de Caritate din Armata 
României “Camarazii”.

http://www.mapn.ro/tabara
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În urma unor fotografii realizate 
pe la aceleași zile festive și a 
unor acreditari și cereri trimise 
către Biroul de Presă, obțin 
acordul și întâlnirea pentru 
realizarea interviului cu șeful 
lunetiștilor de la SIAS. ”Scos” 
din costumul de camuflaj, 
sniperul este unul dintre noi, 
un om normal, vesel, prietenos, 
deschis. Răspunde cu plăcere la 
întrebări și vorbește cu pasiune. 
Este în mod sigur aceeași 
pasiune care i-a fost alături în 
cei 20 de ani de meserie.

Îmi încep interviul cu cea mai 
banală întrebare posibilă, iar 
răspunsul curge preț de câteva 
zeci de minute, punctând pe 
alocuri răspunsurile la celelalte 
întrebări pe care le aveam 
pregătite.

Revista Tactică: De ce ai ales 
această ”meserie” și cum ai 
început?

Lunetist: De mic copil mi-a 
plăcut. Prima întâlnire pe 
care am avut-o cu această 

Nu are rost să fugi 
de un lunetist, pentru 

că mori obosit!
Pe sniperi ”îi știm” din 
filmele americane. Am 

început să îi mai vedem 
la noi pe la diferite zile 

naționale. Și, chiar 
dacă au un ”fanclub” 
format din tineri care 

ar vrea să îi urmeze în 
activitate și ar dori să 
îi vadă mai des, e mai 

bine că nu sunt văzuți.

text & foto: Marcella Drăgan
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meserie a fost în clasa a 
cincea. Locuiam pe graniță și 
am avut acces, pentru că era o 
acțiune asemănătoare zilelor 
porților deschise la Serviciul 
de Grăniceri, la un PSL (Pușcă 
Semiautomată cu Lunetă). Dintre 
toate armele care erau expuse 
acolo, PSL m-a fascinat. Am fost 
înnebunit după el. Cred că în 
jumătate de oră am învățat să 
umblu cu toate armele pe care 
mi le-au arătat și care mi-au 
rămas în cap. Și vara, când eram 
în vacanță, toată ziua stăteam pe 
graniță și montam și demontam 
arme. Nu ar fi trebuit să mi se 
dea o armă pe mână…. Dar asta 
făceam. Atunci am avut primele 
contacte cu armele și mi-a rămas 
pasiunea. În timp am ajuns în 
armată, acolo iar am folosit 
același tip de armă.

În poliție, pot să spun că pentru 
o perioadă meseria de lunetist 
a fost ca o Cenușăreasă. Nu 
prea a fost băgată în seamă și 
nici înțeleasă, nu știa lumea 
cum se face. Era un om care 
făcea și asta. Avea o armă cu 
care mergea într-un poligon, 
trăgea la 100 de m, nu prea știa 
cum să regleze arma, și dacă 
nimerea ținta și dădea în 10 
(punctul central al țintei, + 10 e 
punctajul maxim pe care îl poți 
obține dintr-un foc – n.a.) era 
bun. În realitate, să fii lunetist 
este mult mai mult. Situația 
asta s-a păstrat un timp și după 
89. Apoi, având din ce în ce 
mai multe contacte cu cei din 
Vestul Europei și văzând ce 
înseamnă să faci meseria asta, 
am început să ne documentăm 
și să învățăm. Lucrurile au 
început să se schimbe prin 1999 
când am primit două arme mai 
bune decât ce aveam noi. Am 
primit două PSG (Präzisions-
Schützen-Gewehr), arma făcută 
de HK (Heckler & Koch). Au fost 
achiziționate de minister pentru 
noi. A fost cu totul altceva, un 
mare pas înainte. Atunci am 
constatat că la distanțe mari și 
în câmp deschis nu prea poți 

să mai tragi așa cum trăgeam 
înainte. Dacă bătea vântul 
sau intervenea altceva nu mai 
nimereai ținta. Ne-am întrebat 
de ce? Și am intrat pe net și 
ne-am informat. Așa am început 
să învățăm și să ne instruim. 
Să constatăm că de fapt un 
lunetist adevărat are un program 
balistic. Este un program care 
îți dă traiectoria glonțului în 
funcție de condițiile meteo și de 
distanța la care tragi.

Primul concurs la care am 
participat a fost un punct de 
cotitură în activitatea noastră. 
Era un Campionat Mondial 
în Ungaria în 2004. Ca să ne 
pregătim pentru el, am mers 
într-un câmp cu PSG-ul, am 
tras timp de două săptămâni și 
am notat toate tragerile. Unde 
este soarele, la ce oră am tras, 
din ce parte bate vântul și cu 
ce viteză. Am scris totul. Cu cât 
bătea vântul? Cu 5m/sec. Cât 
am dat? 3 clicuri. Și notam ca la 
5 m/sec trebuie să dau 3 clicuri. 
Acesta a fost primul nostru 
”program balistic”, iar hârtiile 
le am și acum. La concurs, când 
ne-au văzut din participanții 
cu experiență ne-au întrebat 
ce facem acolo. ”Participăm 
la concurs” am răspuns. ”Cu 
armele astea?” ”Da” ”Și cu 
muniția asta?” ”Da”. Era muniție 
de război, iar muniția pentru 
sniperi este specială. Și ne-au 
spus: ”Bine. Dacă voi așa ziceți”. 
Am analizat și noi și ne-am uitat 
la cei care păreau, din punctul 
nostru de vedere, profesioniști. 
Aveau toți carabină, cu 
reîncărcare. Carabina se încarcă 
cu fiecare cartuș, PSG-ul este 
semiautomată. Care aveau 
semiautomate erau la fel ca noi, 
nu neapărat din Estul Europei, 
erau și de pe la arabi, mai erau și 
cațiva din Ungaria de la armată 
care aveau PSL-urile noastre, 

Dragunov… Și în primul an, cu 
lista noastră, calculând ce aveam 
noi notat cu situația de la fața 
locului, i-am bătut doar pe cei 
care erau veniți cu Dragunov. 
În rest ne-au bătut toți, ne-au  
zvântat. La distanțe scurte am 
reușit și noi să mai luăm câte 
ceva. În prima zi însă nu aveam 
nici un punct. Șeful nostru era 
negru de supărare. Când s-a 
trecut la tragerile la viteza și la 
reacție am început să adunăm 
puncte. Așa i-am bătut pe toți 
care aveau arme semiautomate, 
dar tot am ieșit pe locul 70.

Pentru noi a fost însă un lucru 
bun acel concurs, am văzut și noi 
ce înseamnă această meserie 
și cum se face. Am întrebat ce 
program balistic folosesc și ne-
au spus că este un program făcut 
de un matematician suedez și 
că e gratis pe net, așa a vrut cel 
care l-a creat. Este cel mai tare 
program balistic. L-am găsit, 
l-am scos de pe net, am făcut 
raport și am cerut arme. Și ni 
s-au achiziționat SSG 3000. Nu e 
cea mai bună din lume, dar este 
în primele 3.

În următorul an nu am mai fost 
la concurs, dar am participat iar 
în 2006. Deja eram specialiști, 
aveam program balistic, 
învățasem să lucrăm cu el și 
am ieșit pe locul 5, de nu le 
venea să creadă celor de acolo. 
Au venit din sniperii la care 
noi ne uitam ca la niște zei și 
ne-au felicitat. A fost o foarte 
mare satisfacție. Pentru că își 
aduceau aminte de cum eram 
când am venit prima oară, cu ce 
echipament am venit și au văzut 
cum am evoluat și ce salt am 
făcut.

Acesta a fost începutul nostru. 
Am fost pionieri pe partea 
cu balistică, eu, șeful meu 

Acesta a fost primul nostru 
”program balistic”,  

iar hârtiile le am și acum.

Au venit din sniperii la care 
noi ne uitam ca la niște zei și 

ne-au felicitat. 
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și încă doi oameni. Unul din 
păcate a murit, celălalt a plecat 
din sistem. Am rămas eu cu 
șeful și a trebuit să formez la 
rândul meu alți oameni. Am 
făcut o selecție și am început 
pregătirile, oamenii urmând 
cam aceeași școală ca și mine. 
Pentru că eu, după ce am mers 
la concursurile din Ungaria, am 
legat o serie de prietenii, iar 
oamenii respectivi ne-au invitat 
la stagii. Otto Simonyi, care este 
cel mai bun trăgător din lume 
și a ieșit de foarte multe ori 
campion mondial, a fost unul 
dintre cei care ne-a chemat. A 
prins drag de mine, îmi spunea 
vulpoi, pentru ca am furat tot ce 
am putut pe partea de meserie 
de la el. Așa am fost în vreo 
două stagii la ei, l-am adus în 
România și am făcut un stagiu 
de pregătire cu el la noi.

Am lucrat și am învățat mereu. 
Aici e o permanentă schimbare, 
tot timpul înveți ceva pentru 
că mereu se schimbă câte 
ceva. Nu este doar partea de 
documentație, ci și partea 
practică. Pentru că cel mai 
important este să simți mediul 
în care îți desfășori activitatea. 
Dacă nu îl simți, degeaba ai 
teoria în cap. Pentru că s-ar 
putea ca programul balistic să 
îți spună că la distanța asta, cu 
vântul acesta trebuie să tragi 
așa. Dar în momentul în care 
tragi se întâmplă ceva. S-a 
schimbat vântul, a intrat soarele 
în nori. Și gata, s-au schimbat 
toate calculele tale, trebuie să 
știi să revii automat. Trebuie să 
faci corecțiile mental.

RT: Ați mai participat la 
concursuri?

L: La concursuri suntem în primii 
15. Însă pozițiile ocupate nu 
sunt importante pentru ce fac 
eu ca lunetist polițist. În primul 
rând armele evoluează, iar acolo 
primele 3 locuri sunt ocupate cu 
arme tunate, arme la care țevile 
sunt făcute manual, special. Și 

probele sunt diferite de ceea ce 
folosesc eu în munca de zi cu 
zi ca sniper polițist. Niciodată 
eu nu o să trag din mână cu 
arma, să o pun la ochi să trag. 
Concursurile sunt însă o mare 
familie în care facem schimb 
de experiență. Vedem ce arme 
au mai apărut, ce programe, ce 
trageri s-au mai făcut, ne facem 
prieteni.

RT: Ce face un lunetist? Care 
este ”fișa postului”?

L: Partea de lunetist este în 
plus. Eu fac aceeași treabă 
ca toți ”mascații”,  eu fac 
intervenție, dar am și asta în 
plus, suportul echipei. Sunt 
lunetist și, în anumite situații, 
trec din lunetist în luptător. Îmi 
ajut echipa. Ce trebuie să fac 
eu? Să mă pregătesc, să îmi fac 
programul de pregătire, al meu 
separat și cel pentru echipă, și 
să îndeplinesc misiunile care mi 
se ordonă.

Până la urmă, lunetistul polițist 
are o singură misiune: să elimine 
o țintă, fie ea om sau obiect. 
Asta e menirea lui finală, chiar 
dacă până atunci el trebuie 
să observe și să dirijeze. Un 
lunetist nu trage la nimereală. 
Este o meserie grea, care cere 
calm și control. Trebuie să fii 
împăcat cu tine însuți. Trebuie să 
fii sigur că ceea ce faci, faci bine. 
Așa o percep eu. Și eu sper din 
tot sufletul să nu am niciodată 
misiunea asta. Trebuie, însă, să 
fii pregătit pentru ea.

Activitatea noastră însă nu se 
reduce doar la intervenții ”în 
forță”. Eu sunt și scafandru și am 
participat la o serie de acțiuni 
de salvare. Nu ca lunetist, ci ca 
luptător SIAS. Uneori ne-am 
oferit voluntari, alteori am fost 

chemați. Am intervenit și la 
inundații, ca să salvăm oamenii 
din casele afectate de ape sau la 
alte catastrofe.

RT: Ce trebuie să știe un 
lunetist? În ce constă pregătirea 
acestuia?

L: În primul rând omul trebuie 
să fie foarte bine echilibrat 
psihic, liniștit, calm, nu trebuie 
să fie agitat. Asta cer eu de la 

Și eu sper din tot sufletul să 
nu am niciodată misiunea 

asta. Trebuie, însă, să fii 
pregătit pentru ea.
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un luptător. După aia trebuie 
să cunoască arma. Să o simtă. 
Atunci, în momentul în care 
trage. Eu, după toți acești ani, 
dacă am tras un foc, știu dacă am 
tras bine sau nu. Îl simt.

Trebuie apoi să știe să 
folosească programul balistic, 
program care diferă în funcție 
de fiecare armă și fiecare tip 
de muniție. Trebuie să aibă 
o condiție fizică foarte bună. 

Trebuie să se pregătească și cu 
celălalt echipament din dotare 
și cu celelalte arme, pentru 
că după ce își face treaba de 
lunetist și echipa de intervenție 
intră, trebuie să meargă ca 
suport. Poate oamenii au nevoie 
de ajutor. Eu las arma mea, iau 
arma de asalt pe care o am, la 
fel ca restul luptătorilor și mă 
duc și îi ajut pe ceilalți. Sau 
sunt misiuni în care, din cauza 
configurației terenului, nu ai 
cum să intri cu lunetist ca să 
asiguri. Și atunci intru în echipa 
de intervenție.

RT: Unde te antrenezi?

L: Sunt câteva poligoane pentru 
tragere, dar sunt prea scurte 
pentru mine. Din punctul meu 
de vedere, faptul ca nu am un 
poligon este un mare avantaj. 
Având un poligon la 400-500 
de metri în care să exersez, eu 
și echipa, oamenii ce fac? Învață 
poligonul și nu mai progresează. 
Neavând poligon, eu trebuie să 
mă duc prin toate locurile prin 
țară. Merg la armată, la SPP și mă 
primesc în poligonul lor.  Fiecare 
poligon e altfel și astfel învăț. 

Am vântul din direcții diferite, 
am altitudine diferită, am pantă 
sau deal. E un mare avantaj 
lucrul acesta. Poligoanele 
deschise, mari, cum sunt cele 
de la armată, îmi arată condițiile 
reale în care îmi desfășor eu 
activitatea. Eu pot să văd dacă 
programul meu merge sau 
nu, muniția pe care o folosesc 
este bună sau nu. Pentru că am 
muniție pentru distanță scurtă 
sau mai mare, mai grea sau mai 
ușoară, muniție perforantă, să 
treacă prin geam, pentru ca 
un geam deviază cartușul, și 
s-ar putea să mă uit la țintă și 
să nu o lovesc. La fel, într-un 
anumit unghi un cartuș într-un 
parbriz de mașină ricoșează și 
s-ar putea să îmi lovesc colegul. 
Sunt lucruri care se învață 
din practică și având locații 
diferite, mă ajută. Bine că găsesc 

bunăvoință. Mai facem schimb 
de experiență. 
Sunt bune și taberele de 
pregătire. Eu trag dimineața, 
trag la prânz, trag seara și trag 
noaptea. Și văd cum merge 
glonțul dimineața când e mai 
frig, cum merge la prânz, seara 
sau noaptea. În plus este lumina, 
una este să tragi la o țintă 
luminată artificial și alta la una 
luminată natural. În câmp apare 
mirajul, care îți mișcă ținta și nu 
o mai vezi. Mirajul dintr-o parte 
îți mută ținta și trebuie să tragi 
lângă țintă, ca să o nimerești.

La anumite poligoane ca să vezi 
mirajul, trebuie să te uiți mai 
aproape, mai departe, apoi sunt 
poligoane cu vânt de forfecare, 
iar reglajele dintr-o parte a 
poligonului nu mai sunt valabile 
pentru cealaltă parte. Toate 
cunoștințele acestea se capătă 
numai lucrând. Nu se învață în 
câteva zile. Mie mi-au trebuit 
4-5 ani să zic că sunt bunicel, să 
zic că mă descurc. Lovesc fără 
probleme o țintă la 300 de metri 
fără să îmi tremure mâna și sunt 
sigur că o lovesc. Acum am tras 
la 490 de m, am tras pe un vânt 
de 12 m/sec, de mă dădea jos, și 
am tras în 8.

Am lovit și o sticlă. Folosim 
sticle ca țintă din motive 
practice. La distanță foarte mare 
sau la vânt mare, nu pot să mă 
uit prin obiectiv, pentru ca mi-l 
mișcă și nu văd găurile, dacă 
am lovit ținta. Atunci îmi pun o 
sticlă sau o chestie mica și trag 
pe lângă ea în pământ. Și văd 
unde sare praful. Pe țintă nu se 
vede și să mă duc până la ea să 
verific, pierd timp. Așa văd unde 
am lovit și calculez, a mers în 
dreapta cu atât, trebuie să fac 
corecția asta. Dacă am tras în 
sticlă și a sărit, înseamnă ca am 
lovit-o.

Lovesc fără probleme o țintă 
la 300 de metri fără să îmi 

tremure mâna
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sunt pașii pe care ar trebui să îi 
urmeze un doritor?

L:  În primul rând să fie militar. 
Întâi să se hârsească în munca 
asta de intervenție, și ca polițist 
pe stradă, ca să vadă cum este. 
După ce se chinuiește câțiva ani, 
așa pe la 30 de ani, să vină pe la 
mine să îl vad.

Oficial interviul este încheiat. 
O poveste care a pornit de 
la cum a început el această 
meserie și care se termină cu 
sfaturi pentru cei care vor să 
o înceapă acum. Mai am însă 
unele mici curiozități, precum 
”Dintre toți sniperii pe care i-ai 

Folosim de asemenea clădirile 
dezafectate din poligoane 
și tragem din ele. Este alt 
sentiment să tragi dintr-o 
încăpere. S-ar putea să cadă 
plafonul pe tine sau bucăți de 
tencuială. În plus este zgomotul 
care se produce și praful. Am 
constatat că dacă trăgeam 
de pe câmp, la 150 de metri, 
făceam grupajul cam de 5 cm, 
dacă trăgeam dintr-o clădire, 
la aceeași distanță, grupajul 
ajungea la vreo 20 cm. Într-o 
clădire nu ai o poziție stabilă, te 
chinui. Și apoi este suflul care se 
creează în interiorul clădirii.

RT: Cum este structurată o 
echipă de lunetiști?

L: Întotdeauna la lunetist 
o echipă este formată din 
trăgător și observator. Făcând o 
paralelă cu structurile similare 
de afară, la ei sunt jumătate 
lunetiști, jumătate intervenție. 
Acolo, 80-90% din intervenții 
sunt rezolvate de lunetiști. Și 
la noi se procedează la fel în 
misiuni, cu asigurarea echipei 
de intervenție de către lunetiști 
înainte de a intra. Până acum la 
noi, la nici o intervenție la care 
am participat nu a fost nevoie să 
se tragă. Dar este mult mai ușor 
să se elimine o țintă de către 
un lunetist decât să se trimită o 
echipă.

RT: Ai avut vreun moment 
dificil, care să îți ”lase un gust 
amar”?

L: Eu nu cred că sunt momente 
dificile în meserie. Eu unul nu 
am avut. Un gust amar ți-l lasă 
eșecul, iar eu nu am avut eșecuri 
până acum. Toate misiunile la 
care am participat eu sau echipa 
s-au terminat cu brio.

RT: Cum se poate ajunge în 
echipa de lunetiști ai SIAS? Care 

80-90% din intervenții sunt 
rezolvate de lunetiști.

cunoscut, de la care ai avut cel 
mai mult de învățat?” Răspunsul 
vine repede: ”Otto Simonyi. 
Este clar. Apoi rușii. În general 
spațiul ex-sovietic este tare în 
lunetiști. Au și tradiție.” ”Cât 
ai stat cel mai mult nemișcat?” 
”Am stat de seara până a 
doua zi la ora 12, când am 
fost la Borșa.” ”Cât cântărește 
echipamentul?” Liniște. ”Dacă 
nu poți zice, înțeleg”, continui. 
”Pot răspunde, îmi spune, doar 
că stăteam să calculez…. Arma 
mea are vreo 7 kg. Iar eu, în 
afară de echipamentul pe care 
îl am ca orice luptător, mai car 
armă asta, mai am telemetru, 
binoclu, anemometru (pentru 
vânt), telescop….”
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O nouă autospecială pentru ISU București

La eveniment au participat 
secretarul de stat în Ministerul 
Afacerilor Interne, Cătălin 
Chiper, secretarul de stat în 
Ministerul Sănătății, Raed 
Arafat, inspectorul general 
al Inspectoratului General 
pentru Situații de Urgență, 
general de brigadă Ioan Baș și 
reprezentanții fundației.

Autospeciala pe șasiu 
Volkswagen Amarok este o 
noutate pentru Capitală și va 
permite reducerea timpului 
de intervenție, deoarece 
poate pătrunde pe alei sau 
străduțe înguste, datorită 
dimensiunilor reduse. Un 
concept de autospecială de 
primă-intervenție și comandă 

superioară celor deținute în 
prezent de ISUMB, dotată cu un 
bazin de 200 de litri de apă ce 
poate fi refulată cu ajutorul unei 
motopompe de ultra-presiune, 
echipament de prim ajutor 
precum aspirator de secreții, 
guler cervical, atele, defibrilator 
semiautomat, imobilizator 
spinal, butelie oxigen, rucsac 

medical de urgență, mască 
oxigen, dar și echipament de 
descarcerare, precum unealta 
combinată pentru descarcerare, 
rangă, motoferăstrău și 
topor-târnăcop. În echiparea 
autospecialei mai intră troliu, 
generator electric, stingător, 
coardă de salvare, cheie hidrant, 
detector de gaze, sistem de 
supraveghere trafic, instalație de 
iluminat perimetral. 

O dotare de aproximativ 
60.000 de euro, fără TVA, 
pusă la dispoziția locuitorilor 
Capitalie de către populație, 
prin Fundația pentru SMURD, 
prin redirecționarea a 2% din 
impozitul datorat statului, așa 
cum a afirmat domnul Raed 

Arafat. Răspunzând la intervenții 
de săptămână viitoare, acesta 
va reduce timpul de răspuns 
al salvatorilor, așa cum preciza 
doctorul Arafat, ajungându-
se, alături de motociclete și 
mașinile  rapide răspândite în 
București, la urgențele de cod 
roșu în 7, 9 minute. 

Și generalul de brigadă Ioan 
Baș a ținut să mulțumească 
populației pentru donațiile prin 
2%, ”Eu sunt foarte mulțumit 
și aș fi foarte mulțumit dacă 
și celelalte unități din țară ar 
reuși să intre în posesia unei 
asemenea autospeciale. Dacă 
e să stabilim o prioritate, 
m-aș gândi în primul rând la 
municipiile cu aglomerări mari 

de persoane, spatii înguste și 
trafic ridicat: Cluj-Napoca, Iași, 
Constanța, Timișoara, Craiova. 
Cu siguranță va scădea și 
timpul de intervenție, pentru 
că posibilitățile de manevră ale 
acestei autospeciale sunt mult 
mai performante decât ale uneia 
de gabarit mai mare” a declarat 
acesta pentru  AGERPRES.

Fundația pentru SMURD a 
sprijinit încă de la înființare 
ISUMB, din punct de vedere 
logistic, prin achiziționarea a 
două motociclete SMURD, o 
autospecială a medicului de 
urgență, o autospecială pentru 
suport logistic și cu materiale 
suport didactic pentru formarea 
paramedicilor pompieri. 

Inspectoratul pentru 
Situații de Urgentă 

București a prezentat 
o nouă autospecială de 
intervenție și comandă 
cu echipament de prim 
ajutor și descarcerare, 

intrată în dotarea 
instituției cu sprijinul 

Fundației pentru 
SMURD. 
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La întoarcerea în țară, militarul 
a fost așteptat, la Flotila 90 
Transport Aerian, de către 
ministrul apărării naționale, 
Mircea Dușa, de către 
comandantul Brigăzii 282 
Infanterie Mecanizată „Unirea 
Principatelor” din Focșani, 

general de brigadă Adrian Tonea, 
și de către colegii de misiune, 
care au afișat două bannere cu 
urarea „Bine ai venit, Florinel!” 
Imediat după ce a coborât din 
avionul Hercules aparținând US 
Air Force, cu ajutorul unui scaun 
cu rotile special personalizat 

pentru el, Florinel Enache i-a 
salutat pe ministrul apărării 
și pe comandantul Brigăzii cu 
salutul militar. 

A urmat apoi o scurtă ceremonie, 
în care militarului i-au fost 
conferite Medalia națională 

Florinel Enache
un erou se întoarce acasă

Plutonierul adjutant principal Florinel Enache, militarul rănit acum un an 
în Afganistan, s-a întors acasă, alături de soția sa și fiul său, cei care au fost 
alături de el în perioada în care a fost internat în Centrul Național Medical 
Militar „Walter Reed”, din Bethesda, Maryland, Statele Unite ale Americii. 
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„Serviciul Credincios clasa I”, în 
urma decorării acestuia de către 
președintele Traian Băsescu, și 
Emblema de Onoare a Armatei 
Române în Semn de Război, 
de către ministrul apărării 
naționale, Mircea Dușa. 

„Astfel, în semn de recunoștință 
și apreciere pentru 
devotamentul excepțional 
dovedit în timpul executării unei 
misiuni în Teatrul de operații 
din Afganistan, în timpul 
căreia a fost rănit, domnul 
președinte Traian Băsescu a 
conferit Medalia Națională 
«Serviciul Credincios» - clasa 
I, cu însemn de război, pentru 
militari, domnului plutonier-
adjutant principal Constantin-
Florinel Enache. Decorarea 
a fost făcută la propunerea 
ministrului Apărării Naționale, 
domnul Mircea Dușa” precizează 
comunicatul Președinției.

La sfârșitul ceremoniei 
Florinel Enache s-a îndreptat 
cu o ambulanță către Spitalul 
Universitar de Urgență Militar 
Central ”Dr. Carol Davila” 
(SUUMC) din București, unde 
este amenajată o rezervă 
special echipată pentru 
nevoile militarului. Tot aici 
Florine Enache va beneficia 
de asistența medicală a unei 
comisii pluridisciplinare de 
medici specialiști, care va 
aplica conduita terapeutică 
și programul de recuperare 
medicală, pe baza datelor 
medicale oferite de militarii 
americani și a informațiilor 
strânse de medicul de la Spitalul 
Militar și de medicul de familie 
din Focșani. 

Cheltuielile cu îngrijirile 
medicale, proteza și tratamentul 
militarului, atât în țară cât și 
peste hotare, sunt suportate 
de MApN, până în prezent fiind 
plătiți aproximativ 150.000 
de dolari pentru spitalizarea 
militarului, diferența până 
la peste 350.000 urmând a 
fi plătită ulterior. Ministerul 
Apărării a suportat de asemenea 
costul scaunului cu rotile 
electric, deplasările familiei 
și unele amenajări la locuința 
militarului din comuna Gura 
Caliţei care să îi faciliteze 
accesul în clădire. Astfel, a fost 
asfalt drumul ce leagă locuința 
sa de șoseaua națională, au 
fost betonate aleile din curtea 
casei, a fost amenajată rampa 
de acces la intrarea într-un corp 
de clădire și au fost realizate 
alte lucrări care să contribuie 
la îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale militarului. 

Plutonierul adjutant principal 
Florinel Enache a  fost rănit 
grav, pierzând ambele picioare 
și mână stângă, în urma 
deflagrației unui dispozitiv 
exploziv improvizat, în timpul 
executării unei misiuni de 
cercetare terestră și securizare a 
unui obiectiv pe autostrada A1, 
Kabul-Kandahar, din Afganistan. 
În timpul în care a fost internat 
la Centrul Național Medical 
Militar din SUA, Florinel Enache 
a fost vizitat de președintele 
american, Barack Obama, și de 
Prima Doamnă.

Caporal Zaharia 
Lucian, militarul care 
i-a acordat primul 
ajutor lui Florinel 
Enache în Afganistan



O realizare incredibilă a 
Muzeului, pentru că organizarea 
unei asemenea expoziții este 
o muncă titanică, o serie lungă 
de negocieri, și așa cum a spus 
domnul Ernest Oberländer-
Târnoveanu, directorul general 
al Muzeului Național de Istorie a 
României, o ocazie care se ivește 
o dată în viață. Un motiv în plus 
să mergeți să îi vedeți și voi. 

Și modul de expunere a colecției 
prezente în România este de 
apreciat, fiind asemănătoare 
altor muzee pe care le-a văzut 
prin Europa, un lucru remarcabil, 
luând în considerare investiția 
necesară și fondurile care merg 
către cultură în ultimii ani. 

Deschisă la Muzeul Național 
de Istorie a României din Calea 
Victoriei, în perioada 30 aprilie 
- 1 august 2013, expoziția 
reprezintă expresia unui 
demers major de diplomație 
culturală și, deopotrivă, un 
eveniment muzeal de referință 
având co-organizatori Muzeul 
Palatului, Muzeul din Shanghai 
și Centrul pentru Promovare 
a Patrimoniului Cultural din 
Shaanxi.

Proiectul expozițional “Comorile 
Chinei” constituie cel mai amplu 
demers cultural și cea mai mare 
expoziție organizată de China 

Soldații 
de 

Teracotă

Soldații de 
teracotă sunt 
în România, la 
Muzeul Național 
de Istorie, 
expuși în cadrul 
expoziției-
eveniment 
“Comorile Chinei”. 
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la orele 22.00. Costul unui bilet 
de acces în muzeu care include 
vizitarea expozițiilor “Comorile 
Chinei”, “Tezaur Istoric” , 
“Lapidarium - Copia Columnei 
lui Traian” și a expozițiilor 
temporare va fi de 25 lei pentru 
adulți, 15 lei pentru elevi, 
studenți, pensionari și persoane 
cu dizabilități, 50 lei pentru 
pachet familial care include 
2 adulți și maxim 3 copii cu 
vârsta până în 18 ani. Va exista 
și opțiunea de  “acces rapid” în 
muzeu - 50 lei.

într-un muzeu din România, 
reunind artefacte inestimabile 
provenind din 11 muzee și 
instituții culturale din Republica 
Populara Chineză. Reflectând 
natura atotcuprinzătoare și 
inovativă a civilizației chineze, 
această expoziție oferă 
vizitatorilor prilejul de a aprecia 
din diferite perspective istorice 
profunzimea și bogăția culturii 
și tradițiilor chineze. 

Expoziția este deschisă pentru 
public de marți, 30 aprilie, 
începând cu ora 10.00 până 
la orele 18.00 și va putea fi 
vizitată până în data de 1 august 
2013. În perioada 30 aprilie - 1 
august 2013, muzeul va avea 
un program de vizitare extins, 
astfel că va fi deschis de marți 
până duminică în intervalul 
orar 10.00 – 18.00, iar în 
ultima sâmbătă a fiecărei luni, 
programul se va prelungi până 

ExPO ExPO ExPO ExPO ExPO ExPO
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Ministrul Afacerilor Interne, 
Radu Stroe, i-a decorat luni, 
27 mai a.c., la sediul M.A.I., pe 
membrii celui de-al patrulea 
contingent de jandarmi, care 
s-au întors din misiunea de 
instruire a forţelor de ordine 
publică din Afganistan - N.A.T.O. 
Training Mission.

În acest context, ministrul 
Afacerilor Interne i-a felicitat 
pe militarii români pentru 
profesionismul de care au dat 
dovadă în îndeplinirea misiunii.

„Momentul de astăzi este 
mai mult decât o ceremonie 
de decorare a unor militari 
jandarmi, astăzi dorim să 
apreciem curajul şi să dăm 
exemple. 

Trăim într-o societate din ce 
în ce mai săracă în exemple 
personale, dar în această lume 
Jandarmeria Română reuşeşte 
permanent să aducă înaintea 
noastră oameni deosebiţi, 
oameni cu caractere puternice. 

Cu alte cuvinte, dumneavoastră 
sunteţi printre eroii Ministerului 
Afacerilor Interne, printre 
eroii României şi de aceea 
reprezentaţi modele pentru 
toţi cei care lucrează în 
această instituţie, nu numai în 
Jandarmeria Română”, a afirmat 
Radu Stroe.

Ministrul  a mai spus că 
operațiunile desfășurate de 
militarii români din M.A.I., alături 
de colegii din Ministerul Apărării 
Naţionale, au demonstrat că 
România are resurse umane 
pregătite și specializate pentru 
astfel de misiuni internaționale.

„Pentru fiecare militar o misiune 
în Afganistan este testul care dă 
dovada pregătirii profesionale, a 
dăruirii şi spiritului de sacrificiu. 
Pentru Jandarmeria Română și 
Ministerul Afacerilor Interne 
misiunea, adusă acum la bun 
sfârșit, este o carte de vizită 
onorabilă”, a mai spus ministrul 
Radu Stroe. 

Ministrul Afacerilor Interne 
a mulțumit și familiilor 
jandarmilor care au așteptat 
întoarcerea militarilor din 
teatrul de operații.

La rândul său, comandantul 
contingentului, maior Buzoianu 
Dragoş, a amintit faptul că 
jandarmii români au fost 
apreciați de reprezentanţii 
instituţiilor internaţionale 
partenere pentru modul 
exemplar în care și-au îndeplinit 
misiunile. 

În cadrul ceremonialului de la 
sediul M.A.I., cei 45 de ofiţeri 
şi subofiţeri jandarmi care 
au participat la misiunea de 
instruire a forţelor de ordine 
publică din Afganistan - 
N.A.T.O. Training Mission, au 
primit medalii, decoraţii şi alte 
distincţii.

De asemenea, comandantul 
detaşamentului misiunii 
internaţionale a înmânat 
ministrului Radu Stroe Drapelul 
arborat pe timpul desfăşurării 
misiunii, în bazele NATO.

Jandarmii români au executat în 
Afganistan misiuni de instruire 
şi mentorat, beneficiari fiind 
ofiţerii nou-înfiinţatei poliţii 
afgane. Jandarmii români au 
executat, în acest interval de 
timp, trei tipuri de activităţi: 
instruirea directă a poliţiştilor 
afgani, activităţi de mentorat 
pentru instructorii afgani 
şi activităţi de mentorat 
pentru ofiţerii afgani din 
comandamentele centrelor de 
pregătire.

Ministrul Radu 
Stroe i-a decorat 

pe jandarmii 
întorși din 

Misiunea NATO 
din Afganistan



Pachetul conţine filtru pentru 
purtare

Conţin filtre UV pentru protecţie 
de 100%

Nu au dioptrii
Antistatici

Greutate: 25g

PREzENTARE PREzENTARE
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Material întărit 
65%poliester/35% bumbac, 
230g/mp, rezistent, ușor, lasă 
pielea să respire

Rezistenți la decolorare și 
șifonare

Buzunare multifuncționale

Posibilitate de transformare în 
pantaloni scurți

24 cusături în zigzag în zonele 
intens solicitate

Cusături duble

Odată cu acest model este inaugurată noua serie de încălțăminte cu talpa 
lipită. Modelul “ELITE” se distinge de cele anterioare (V1,V2,V Light ) printr-
un design mai elegant, talpa în dublu strat contribuind la aspectul deosebit 
de spectaculos, în plus existând posibilitatea de a folosi fermoarul lateral, 
pentru o încălțare rapidă.
Confortul a fost îmbunătățit prin adăugarea unui sistem de flexiune în zona 
de înșiretare, care împreună cu cel de la călcâi, forma cambrată și calapodul 
atent studiat, fac acestă gheată să fie confortabilă chiar și atunci când este 
purtată în timp ce conduceți. 

Gheata este disponibilă și în jumătăți de măsură.
Piele naturală hidrofobizată - 2,0 - 2,2 mm grosime
Talpa TPU în două straturi
Închidere rapidă cu fermoar spiralat și capsă de presiune
Căptușeală interioară din Coolmax
Ocheți anticoroziune
Sistem revoluționar de flexiune a călcâiului, brevetat Viper
Extrem de ușoară, flexibilă și comodă
Carâmbi din Cordura™ DuPont 1100 Denier
Greutate: 1.290 g (mărimea 42)

Bocanci Elite

Lentila de policarbonat le oferă 
rezistenţă maximă la şoc, prin 

urmare, aceşti ochelari sunt 
perfecţi în poligoanele de tir.

 Material: policarbonat + nylon
Lentile rezistente la zgârieturi

Ideali pe timp de ceaţă

„Viper” Smoke

Pantaloni Casual

http://www.vipershop.ro

http://www.vipershop.ro
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Școala altfel 
alături de 
pompierii 

bucureșteni
Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență 
„Dealu Spirii” 
al Municipiului 
București a participat 
la derularea 
programului „Să 
știi mai multe, să fii 
mai bun”, în cadrul 
căruia peste 5.000 
de copii din 90 de 

instituții de învățământ 
au vizitat cele 21 de 
subunități operative 
ale pompierilor din 
Capitală.  
 
Pe parcursul acestor 
zile, copiii și cadrele 
didactice au luat parte 
la diferite activități 
practice și concursuri, 

în cadrul unor ședințe 
de pregătire. Un amplu 
exercițiu s-a desfășurat 
la Centrul de pregătire 
al Pompierilor general 
de brigadă Corneliu 
Stoicheci. 

Cadrele inspectoratului 
au pregătit mai multe 
ateliere de lucru, în 
care s-au executat 
demonstrativ, acțiuni 
ale alpiniștilor, 
scafandrilor, tehnici de 
stingere a incendiilor, 
descarcerare în cazul 
accidentelor rutiere, 
iar paramedicii i-au 
învățat pe copii să 
acorde primul-ajutor.
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Ziua Poliției Române 
2013 a început 
pentru mine cu o 
surpriză plăcută, 
la nici două ore 
distanță de București. 
Ajunsă în Târgoviște 
am avut câteva ore 
libere să descopăr 
ce ascunde orașul. 
Așa că, însoțită de o 
hartă turistică, am 
plecat prin oraș și am 
găsit surpriza mea, 
sub forma  Muzeului 
Poliției, de a cărui 
existență, trebuie să 
recunosc, nu știam.

Ziua 
Poliției 
Române

text & foto: Marcella Drăgan

http://www.politiaromana.ro/muzeul_politiei.htm
http://www.politiaromana.ro/muzeul_politiei.htm
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Până să ajung la ușa muzeului, 
am avut parte de o primire 
foarte călduroasă din partea 
unei pisici care a insistat cu 
mieunatul, până când a primit o 
serie bună de mângâieri. 

Primirea din muzeu a fost la 
fel de călduroasă, doamna 
muzeograf oferind toate 
informațiile despre exponate și 
răspunzând la toate întrebările 
cu plăcere și pasiune cum mai 
rar găsești prin muzeele noastre.

Am aflat poveștile Poliției 
Române și a polițiștilor care i-au 
marcat istoria, am descoperit 
o impresionantă colecție de 
uniforme de poliție din mai 
multe țări și vremuri, arme 
care au fost folosite de-a 
lungul timpului de polițiști și o 
sumedenie de alte echipamente 
care au făcut parte din dotarea 
Poliției Române.

Revenind în București, am 
avut ocazia de a vedea cum se 
sărbătorește Ziua Poliției într-un 
centru comercial. 

A fost o zi cu multă lume, venită 
special sau doar în plimbare 
prin mall și care dintr-o dată s-a 
trezit în mijlocul unei expoziții 
de arme, roboței, motociclete și 
tot soiul de echipamente. 

Și, în ciuda frigului, bolizii 
poliției care patrulează 
autostrăzile, alături de simpaticii 
căței ai Politiei Canine, au atras 
foarte multă lume în parcarea 
din fața mall-ului unde au fost 
expuse.

Astfel, echipele mixte, formate 
din polițist-conductor și câine, 
i-au încântat pe cei mici cu 
demonstrații de prindere și 
imobilizare a infractorilor, iar 
motocicletele și triciclurile 
folosite de polițiștii rutieri 
îndelung admirate, au fost 
subiecte pentru mii de 
fotografii. 
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A fost prezentat autolaboratorul 
criminalistic mobil destinat 
cercetării la fața locului cu 
tehnică foto-video digitală, 
trusele specializate și 
echipamentele criminalistice 
necesare descoperirii tuturor 
tipurilor de categorii de urme 
existente în câmpul infracțional. 
Polițiștii le-au explicat celor 
interesați modul în care 
laboratorul mobil îndeplinește 
multiple funcții și permite 
descoperirea și ridicarea 
amprentelor sau altor tipuri de 

urme și realizarea de portrete 
robot. 

Serviciul Pirotehnic al Poliției 
Capitalei a prezentat roboțelul 
pirotehnic, un dispozitiv 
performant de detectare a 
explozivilor și de dezamorsare 
a bombelor, iar Serviciul 
Independent pentru Intervenții 
și Acțiuni Speciale a organizat 
o expoziție cu armamentul și 
echipamentele de protecție 
folosite în misiunile lor.  

Vizitatorii au primit pliante, 

reviste și alte materiale 
promoționale din care au putut 
afla despre diferite campanii 
desfășurate de Poliția Română 
pentru prevenirea și combaterea 
infracționalității.
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Material: 100% 
bumbac,
Grosime material: 
160 grame/mp
Culoare: camuflaj 
digital desert

Vestă tactică, întâlnită la Trupele Speciale, având 
și rezervor și tub flexibil pentru apă, detașabil, 
sub formă de rucsac, buzunarele frontale sunt 
detașabile, prin arici, două buzunare duble M4 
(4-M4 sau 2-G36/AUG), un buzunar pentru 2-M4 
sau 1-G36/AUG, un buzunar dublu pentru MP (2-
MP7/MP5 )
Material: 100 % nylon
Culoare: camuflaj woodland

http://www.kaki.ro

Rucsac Asalt 30 
Camuflaj Noapte
* Culoare rucsac: camuflaj 

noapte
* 2 buzunare mari, închidere cu 

fermoar și plasă
* 2 buzunare mari pe față, 

închidere cu fermoar
* Chingi reglabile și pad-uri 

pentru protecție
* Mâner
* Spate din material ce respiră
* Volum: 30 litri
* Material: 100% nylon
* Dimensiuni: 45 x 25 x 20 cm  

Pachetul conține două 
plăcuțe de identificare din 
inox mat - dog tag - ambele 
marcate cu textul tău, două 
lănțișoare cromate și două 
silencer-uri
Lungime lănțișoare: 58 și 14 
cm
Medalioanele pot fi 
personalizate pe maxim 5 
linii, 15 caractere pe rând. 
Spațiile dintre cuvinte se 
consideră caractere și se 
numără
Plăcutele pot fi personalizate 
cu același text sau pot fi 
personalizate diferite, acest 
lucru neinfluențând prețul
Material: inox

Dog Tag Inox 
Mat Imprimat la 
Comandă

Tricou digital desert

Vestă Tactică Ranger 
Camuflaj Woodland

PREzENTARE PREzENTARE
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Cupa presei la tir

Am privit invitația de a participa la Cupa Presei la Tir organizată 
de Forțele Terestre Române ca o ocazie de a „socializa”. Nu aveam 
pretenții la vreun premiu, nu după experiența de la cupa organizată 
în cadrul Cursului pentru corespondenți din zone de conflict, când 
ținta mea a tras o sperietura zdravănă, dar a scăpat nevătămată. 
Sincer, mă gândeam că ar fi o evoluție îmbucurătoare dacă l-aș 
nimeri pe ”nenea” desenat pe țintă. Dar știți și voi vorba cea cu 
socoteala de acasă și cea din piață. 

Am plecat de dimineață către Poligonul Cățelu, locul de organizare 
a cupei, activitate înscrisă în seria manifestărilor dedicate 
sărbătoririi Zilei Forțelor Terestre în 23 aprilie, al căror patron 
spiritual şi ocrotitor este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, 
Purtătorul de biruință.

La prima tragere, cea cu pistolul la 25 de m, m-am descurcat binișor, 
dar nu destul, așa că podiumul a fost ocupat de alte colege din 
presă. Am reușit totuși câte un 10 de fiecare țintă. Surpriza a venit 
la proba de tragere cu pușca automată, sub forma premiului III. 
Inițial, când mi-au spus că am ieșit pe locul trei, am crezut că fac 
băieții o glumă, dat fiind faptul că fusese tot o pușcă, arma cu care 
speriasem ținta. 

Și cum în presă se spune că o fotografie face cât o mie de cuvinte, o 
să las imaginile să vă arate ce am făcut noi la Cupa presei.

Primele explicații despre pistol și 
cum funcționează

Domnul colonel Obrinteski 

Explicațiile pentru pușcă. Colegul, fotograf militar, are 
misiune dublă: ne fotografiază și ne arată cum să tragem.  

După insistențe, am stat la poză.  
(Sebastian este agățat de gâtul unui 
coleg)

fOTOREPORTAj  fOTOREPORTAj
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text & foto: Marcella Drăgan



Domnul colonel Obrinteski ne face instructajul și ne arată 
direcția de tragere: drept înainte.

Începem să punem mâna pe arme, ca să ne 
obișnuim cu sentimentul

Explicațiile pentru pușcă. Colegul, fotograf militar, are 
misiune dublă: ne fotografiază și ne arată cum să tragem.  

Tragerea la rece, lucrurile încep să devină serioase.

Am început proba de pușcă automată.

Pauză de 
tragere,  

se 
filmează.

Mulțumesc domnului 
Ilinca pentru 

răbdarea, instrucțiile 
precise și asistența 

la tragere, cu ambele 
arme. Fără dumnealui 

nu aș fi tras atât de 
bine.

fOTOREPORTAj  fOTOREPORTAj
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GRAND GUARD SECURITY
GRAND GUARD SECURITY dorește a fi compania de securitate cel mai 
bine poziționată din punct de vedere al raportului serviciilor calitate-
preț printr-o strategie complexă și flexibilitate cu scopul de a dezvolta și 
menține relații de parteneriat de lungă durată cu beneficiarii săi.

Misiunea GRAND GUARD SECURITY este de a proteja integritatea valorilor 
și bunurilor beneficiarilor săi prin soluții optime de securitate tehnică și 
umană, de a oferi locuri de muncă stabile angajaților săi cu posibilitatea 
dezvoltării unei cariere de succes în domeniu și de a satisface la nivel 
profesionist doleanțele partenerilor săi. 

Cine suntem?
• Jucător nou pe piața serviciilor 
de securitate ai cărui specialiști 
au peste 10 ani experiență 
în domeniu, cu capital privat 
integral românesc.

• Conștienți de faptul 
că nu întotdeauna 
supradimensionarea unei 
afaceri are efecte pozitive 
asupra colaborării directe cu 
potențialul beneficiar (având în 
vedere ierarhia pe care trebuie 
să o suporte o informație până a 
fi analizată și aprobată).

• Deschiși și flexibili în a oferi 
soluțiile integrate de securitate 
cele mai bune din punct de 
vedere al raportului calitate – 
preț și întotdeauna gândite și 
adaptate specificului fiecărui 
obiectiv în parte.

• Pregătiți pentru a dezvolta și 
perfecționa fiecare colaborare 
în parte printr-o comunicare 
eficientă și răspuns rapid la 
doleanțele beneficiarilor.
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Suntem la datorie pentru 
cazurile în care aveți nevoie să 
apelați la cineva când vă simțiți 
în pericol și vedeți că cineva 
încearcă să vă forțeze ușa de la 
intrare sau pentru cazul în care, 
cât timp sunteți plecați de acasă, 
aveți nevoie de cineva care să vă 
protejeze bunurile de distrugeri 
și furturi!

 
Compania GRAND GUARD 
SECURITY cu capital integral 
privat românesc are ca și 
principală activitate furnizarea 
serviciilor integrate de 
securitate.

”Operativitatea și profesionalismul dovedit de către angajații companiei de paza GRAND GUARD 
SECURITY în desfășurarea normală a evenimentelor, a creat sentimentul de siguranță atât pentru actorii 
participanți la filmări cât și pentru întreaga echipă. Cu ajutorul dumneavoastră am reușit să rezolvăm 
problemele apărute în cel mai scurt timp, de cele mai multe ori mai rapid decât condițiile contractuale. 
Faptul că ne-am orientat către serviciile oferite de către GRAND GUARD SECURITY s-a dovedit o alegere 
inspirată, pe această cale transmițându-vă aprecierile noastre. Ca urmare, recomandăm cu multă căldură 
tuturor societăților colaborarea cu GRAND GUARD SECURITY, fiind convinși că veți beneficia de prestări 
servicii care să vă satisfacă orice tip de exigență.”

Bogdan Moncea - Marketing Director Castel Films

Punem pe primul loc 
consultanța în domeniul 
securității realizată de 
profesioniști cu experiență 
dobândită și dovedită de-a 
lungul anilor, pentru a oferi 
beneficiarilor soluțiile cele mai 
bune de securitate, adaptate la 
situațiile specifice și cerințele 
diferite fiecărui obiectiv în 
parte.

Pentru a veni în sprijinul 
necesităților generale și 
specifice de securitate, 
compania oferă:  
1. Servicii de consultanță pentru 
securitate 

2. Proiectare și instalare 
pentru: sisteme detecție 
și alarmare la efracție,  
sisteme detecție și alarmare 
la incendiu, sisteme control 
acces și pontaj (card/amprentă), 
sisteme supraveghere video 
profesionale, automatizări 
porți/uși/bariere, sisteme 
antifurt magazine, interfoane/
videointerfoane 
3. Service Tehnic și Mentenanță 
4. Pază și Protecție 
5. Monitorizarea sistemelor 
video și de alarmare a efracției 
sau incendiului și intervenția 
echipajelor speciale 
6. Însoțire VIP 
7. Transporturi Valori 
8. Investigații Private

Cum vă putem ajuta?
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Cadouri de la jandarmi

Cu o zi înainte de a pleca în mult așteptata vacanță de Paște nu aveam în 
program să merg pe teren, dar nu i-am putut refuza pe jandarmii care m-au 
invitat să le fiu alături atunci când aduc o rază de bucurie și speranță în inimile 
copiilor. text & foto: Marcella Drăgan
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Pentru că acțiunea jandarmilor 
din Inspectoratul General al 
Jandarmeriei Române a fost una 
umanitară, ei au dăruit celor 40 
de copii și adolescenți aflați în 
Centrul de Primire în Regim de 
Urgență “Pinocchio” nr.1, două 
laptop-uri, pachete cu alimente 
de bază și dulciuri.

 Asemănător altor acțiuni 
umanitare, și de această dată 
bunurile și alimentele oferite 
copiilor au fost achiziționate 
prin contribuția benevolă a 
jandarmilor și cu sprijinul 
Asociației “Grigore Alexandru 
Ghica”, a Jandarmeriei 
Române, “în speranța că acest 

gest simbolic le va aduce 
bucurie în suflete”, așa cum au 
recunoscut-o militarii.

În plus, Centrul de Primire va 
beneficia și pe viitor de sprijinul 
jandarmilor, pentru că aceasta 
nu este o acțiune singulară, 
militarii spunând că au intenția 
de a avea grija de copii de aici și 
pe viitor.

Această acțiune a fost primită cu 
bucurie de toți copiii, mai mici și 
mai mari, care au fost încântați 
de lucrurile primite, în funcție 
de vârsta fiecăruia. Dacă cei mai 
mari s-au bucurat de laptop-uri, 

care le vor da de acum înainte 
ocazia să petreacă mai mult 
timp pe net și să socializeze 
cu prietenii lor virtuali, cei mai 
mici s-au bucurat de dulciuri, 
și au mulțumit tuturor, inclusiv 
jurnaliștilor care au fost prezenți 
la acțiune.

Așa m-am ales și eu cu un 
mulțumesc, un zâmbet larg și o 
îmbrățișare zdravănă.
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Armata 
o școală 

altfel

Am fost la armată. Și nu singură, ci alături de liceenii care au 
participat la proiectul “Armata – O școală altfel”, în cooperare cu 
Ministerul Educației Naționale, desfășurat la începutul lunii aprilie.

text & foto: Marcella Drăgan
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Așa cum era de așteptat, am 
avut gazde primitoare, militarii 
de la batalionul 96 Geniu care 
au răspuns la toate întrebările 
și ne-au arătat tehnica militară, 
activitățile practice specifice, 
precum și oferta educațională 
pentru instituțiile de învățământ 
militar. Și tot cum era de 
așteptat, vedetele zilei au fost 
cei trei căței ciobănești germani, 
Max, pe care l-am putut vedea 
și la Parada de Ziua Naționala, 
Lord și Benny, care a insistat să 
mă salute în felul lui specific, 
sărindu-mi în brațe. Cei trei, 
alături de militarii instructori 
au reușit să ne facă să uităm de 
ploaie și să fim atenți la ei în 
timp ce căutau explozibil.
Programul “Armata – O școală 
altfel” a continuat alături 
de militarii de la batalionul 
2 Infanterie “Călugăreni” 
București, unde liceenii au 
luat parte la o zi de pregătire 
obişnuită a militarilor, au 
desfăşurat activităţi practice, 
au tras ”la rece” cu armele, 
au asistat la o demonstrație a 
militarilor și, bineînțeles, și-au 
făcut o mulțime de fotografii. 
Sfârșitul ”orelor de școală” 
au fost pline de povești ale 
militarilor sau ale celor care au 
avut ocazia să experimenteze 
viața de soldat.



La câteva zile după acreditarea 
la SPP primesc invitația de a 
participa la „Cupa S.P.P 2013”, 
organizată cu ocazia împlinirii 
a 23 de ani de la înfiinţarea 
Serviciului de Protecţie şi Pază – 
aniversată pe 7 mai. 

Plecăm spre poligon dis de 
dimineață – pentru o zi de 
duminică – după ce facem act de 
prezență la sediul Serviciului. 
Ne-am adunat un grup mare 
de jurnaliști, deci competiția 
este destul de serioasă, cel 
puțin teoretic, pentru că practic 
atmosfera nu aduce deloc a 
competiție ci a întâlnire între 
amici. În poligon, la înscriere, noi 
fetele primim și un număr, prins 
pe spate cu un bold – participăm 
la Miss, votează băieții și așa 
încep ofertele pe bere pentru 
voturi… dar în final, alegerea 
e pe bune, iar câștigătoarea, 
Cristina Caliu de la B1 își merită 
premiul. 

Nimeresc în prima tură de 
trageri și așa fac cunoștință cu 
Jericho, pistolul cu care aveam 
să tragem. Începem cu 10 
gloanțe de reglaj și mai primim 
10 de tragere. Eu puteam să mă 
opresc la cele de reglaj, am tras 
mult mai bine decât la concurs. 
Fiind în prima tură de trageri, 
am timp, după ce termin și 
după ce scot cele 82 de puncte 
de concurs, să fac fotografii. 
Îmi găsesc repejor un loc al 
meu, o poziție perfectă pentru 
fotografii, dar la limita razei 
de zbor a tuburilor, iar câteva 

SPP 
un 

glonț

Glonțul de aur, cel pe care l-am tras 
în 7 în loc de 10, cum ar fi trebuit ca 
să iau locul III. Așa s-a sfârșit prima 
mea zi ”oficială” cu SPP-ul. Dar 
haideți să vă spun cum a început, 
și de ce un glonț a fost atât de …. 
decisiv. text & foto: Marcella Drăgan
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bâzâie pe lângă mine – scăpăm 
nevătămați si eu si Sebastian, 
adică aparatul foto, pentru cei 
care nu îl cunosc. Mă apuc de 
vânat cadrul perfect, și trag în 
rafală vreo 400 de cadre, până 
să îmi dau seama ca am nevoie 
de alți trăgători ca să prind 
momentul în care manșonul 
vine înapoi și aruncă tubul. Dar 
scot o serie de fotografii bune, 
și întâlnesc o mână de oameni 
extraordinari, câțiva dintre 
băieții de la SPP care aveau rolul 
de instructori pentru jurnaliștii 
trăgători. 

Sfârșitul concursului mă aduce 
mai aproape de glonțul meu 
buclucaș. Aflată la a patra 
tragere – dintre care prima cu 
pistol Carpați, așa că încă nu 

știu dacă se pune sau nu –, nu 
mă aștept la mare lucru și îmi 
caut un loc bun de fotografii 
pentru premiere. Până aud că 
intru în departajare pentru 
locul 3. Și aici intervine glonțul 
meu buclucaș, care ajunge în 
7… colega de la RRA, Ramona 
Alexandrescu, ocupă bine-
meritatul loc 3 cu un glonț tras 
în 9. 

Și uite așa se încheie ziua mea 
alături de SPP, o primă întâlnire 
plăcută și pașnică, în ciuda 
faptului că a avut loc într-un 
poligon. Glonțul meu se duce 
unde vrea el, eu rămân cu ținta 
de la concurs, care ajunge, 
așa cum am promis, lipită pe 
peretele de acasă.
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Ceremonia a început cu citirea 
ordinului privind avansarea 
generalului Sorin Ioan, de către 
președintele României, de la 
gradul de general-locotenent la 
gradul de general, și a ordinelor 
prin care generalul-maior Mircea 
Savu a fost împuternicit șef 
al Statului Major al Forțelor 
Terestre și generalul-maior Ion 
Ungureanu a fost împuternicit 
locțiitor al șefului Statului Major 
al Forțelor Terestre. A continuat 
cu predarea Drapelului de Luptă 
al Statului Major al Forțelor 
Terestre de către generalul 
Sorin Ioan către generalul-maior 
Mircea Savu și cu înmânarea, 
de către ministrul apărării 
naționale, Mircea Dușa, în semn 
de apreciere, a unei săbii de 
ceremonie generalului Ioan.

Discursul generalului Sorin 
Ioan a fost unul emoționant 
și punctat cu anecdote și 
povești din cei 40 de ani de 
carieră militară, cu mulțumiri 
aduse celor care l-au influențat 
și ajutat în activitate, 
subordonaților cu care a lucrat 
de-a lungul timpului, subliniind, 
încă o dată, importanța lucrului 
în echipă.

Generalul Sorin Ioan a predat comanda  
Statului Major al Forțelor Terestre

În cadrul unei ceremonii organizate la sediul Statului Major al Forțelor Terestre, 
Generalul Sorin Ioan a predat comanda Statului Major al Forțelor Terestre generalului-
maior Mircea Savu. La eveniment au fost prezenți ministrul Apărării Naționale, Mircea 
Dușa, șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă, reprezentanți ai 
Statului Major General, comandanți de mari unități și unități din cadrul Forțelor Terestre, 
personal din cadrul comandamentului. 

General-maior dr. Mircea 
Savu

Absolvent al Școlii militare de 
ofițeri de tancuri și înălțat la 
gradul de locotenent în anul 
1978, generalul-maior dr. Mircea 
Savu, a îndeplinit succesiv 
toate funcțiile pe linie de 
comandă: comandant de pluton, 
companie, brigadă tancuri, șef 
al Direcției Doctrină și instrucție 
și Direcției operații din Statul 
Major General, comandant al 
Diviziei 4 Infanterie „Gemina”. 
Din 1 mai 2010 este locțiitor al 
Șefului Statului Major al Forțelor 
Terestre.

General dr. Sorin Ioan

Absolvent al Școlii de ofițeri de 
artilerie și înălțat la gradul de 
locotenent în anul 1976, Sorin 
Ioan, a îndeplinit succesiv toate 
funcțiile pe linie de comandă: 
comandant de pluton, baterie, 
divizion, regiment de artilerie, 
locțiitor comandant de divizie 
mecanizată, comandant de corp 
de armată, șef al Statului Major 
al Forțelor Terestre, locțiitor al 
șefului Statului Major General și 
consilier al ministrului Apărării 
Naționale. A fost înaintat la 
gradul de general-locotenent în 
anul 2004.
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Lungime lamă: 7,4 cm
Grosime lamă: 0,25 cm
Grosime mâner: 1,30 cm

http://www.military-shop.ro

Ceas Militar Smith & Wesson Military Oliv

Material exterior: poliuretan
Talpa interioară: EVA (spumă izolatoare foarte rezistentă, 
excelentă pentru vreme caldă) 
Talpa exterioară: TPR (amestec optim de plastic și cauciuc)
Material căptușeală: bumbac
Șiret elastic pentru strângerea pe picior
Accesorii: husă din material textil
Culoare: oliv

Material carcasă: Otel inoxidabil
Material brățară: nylon

Culoare brățară: oliv
Culoare cadran: verde

Diametru cadran: 3,5 cm
Lungime curea: 26 cm

Lățime curea: 2 cm
Greutate: 42 g

Accesorii: cutia conține 3 curele de schimb
Ceasurile SMITH&WESSON din gama MILITARY sunt ușor de citit 

în condiții de lumină slabă sau întuneric total. Dispozitivele 
de iluminare folosesc fie proprietățile fosforului fie energia 

înmagazinată în bateria care vine inclusă în pachetul standard.
Ceasurile SMITH&WESSON sunt potrivite pentru companiile de 

pază și protecție, forțele speciale, pasionații de aventuri și sport 
cât și cei care doresc să aibă și să folosească un ceas robust. Gama 
MILITARY a ceasurilor SMITH&WESSON are la bază componente cu 

precizie japoneză.

Sandale Combat Oliv

Briceag Benchmade 556SBKOD Mini Griptilian
Material lamă: 154CM Stainless 
Steel
Duritate lamă: 58-60HRC
Blade Style: Modified Drop-Point
Greutate: 72 grame   
Pocket Clip: Black, Reversible, 
Tip-Up
Lock Mechanism: AXIS

Lungime totală: 17,2 cm
Dimensiune închis: 9,8 cm
Class: Blue 

http://www.military-shop.ro


Eu nu am obiceiul să țin jurnale, dar de data asta, preț de 
o săptămână, o să fac o excepție. E o experiență care se 
anunță interesantă, atât după spusele unor prieteni, cât și 
din cele anunțate de organizatori: cursul pentru ziariștii 
care transmit din zone de conflict realizat de MApN.

Ponta, Năstase și Carlsberg  
24 iunie 2012

După adunarea de la Minister 
și drumul până în Focșani, fără 
evenimente notabile, am ajuns 
în Căminul Militar al Garnizoanei 
Focșani. ”Nici de trei stele, 
dar nici de una”, după spusele 
gazdelor, casa noastră pentru 
următoarea săptămâna mi-a 
plăcut dintr-un motiv simplu, 
chiar foarte simplu, un mesaj 
de întâmpinare pe care l-am 
găsit în camera, care ne ura ”Bun 
venit!„ Un gest care înlocuiește 
orice ciocolățică frumos așezată  
pe pernele hotelurilor cu multe 
stele.

Prima seară a fost program de 
voie, de cunoaștere, de discuții 
”ziaristice” despre Ponta și 
Năstase – deși încă nu îmi dau 
seama cum de am ajuns să 
vorbim despre cei doi – despre 
Carlsberg, Irak și Afganistan, 
despre palpitații care trec de 
la sine și ciudățenii medicale, 
despre spitalele militare și 
experiențe cu endoscopii și alte 
intervenții chirurgicale.

Jurnal de (ne)război

”Să scrii despre asta!” 
25 iunie 2012

Azi nu a fost ziua cu surprize și, 
din cele anunțate, nici mâine 
nu o să fie. Pe miercuri ar trebui 
să ne așteptăm la tot felul de 
minunății, cel puțin așa ne 
”amenință” lumea pe aici.

Dar până mâine sau miercuri, 
azi am vorbit mult și despre 
multe. Am cunoscut gazdele, 
Brigada 8 LAROM și Brigada 
282 Mecanizată, am aflat 
despre condițiile din teatrele 
de operațiuni, despre riscuri 
și reguli de protecție, relațiile 
cu militarii de acolo, măsuri de 
prim-ajutor și alte asemenea.

Undeva prin pauze am vorbit 
despre ce scriem și ce nu, 
despre curs, despre informațiile 
primite, despre linia subțire 
dintre ”senzațional”, încredere 
și surse.

Dacă aici mai avem ceva discuții, 
pe un punct am fost cu toții – 
cei participanți la discuție – de 
acord: super, super bună ciorba 
de perișoare! Extraordinară! Iar 
dacă eu, care nu mănânc ciorbă, 
și în nici un caz de perișoare, 
spun că a fost genială… puteți fi 
siguri că așa e. Și despre asta mi 
s-a spus că trebuie să scriu.

text & foto: Marcella Drăgan
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Tehnică militară, drapel și 
obstacole 
26 iunie 2012

Vă scriu puține cuvinte, o să 
vorbească imaginile, parțial, 
despre ziua de ieri. Spun parțial 
pentru că în momentele cele 
mai frumoase am fost despărțită 
de aparatul foto. 

Azi am văzut tehnica militară, 
ne-am băgat prin toate 
mașinăriile, am sărit obstacole. 
Relativ. Că la unele am avut 
ajutor serios (mulțumim mult 
militarilor care și-au pus la 
dispoziție mâinile și picioarele 
pentru noi) iar pe altele le-
am ocolit. Am mâncat melci 
și prepelițe, am serbat Ziua 
Drapelului, ne-am orientat prin 
păduri, cică, iar unul dintre noi 
a cules și o căpușă, că tot e la 
modă.

Alarme, buncăre, răpiri, 
misiuni de salvare și o lume 
schimbată

Ultimele zile ale cursului au fost 
pline de evenimente, dar reduse 
în posibilitățile de comunicare 
a informațiilor către exterior. Și 
nu pentru ca nu aș fi avut acces 
la internet, ci din simplu fapt că 
laptopul mi-ar fi limitat un pic 
mobilitatea.

27 iunie 2012

Ziua am început-o făcând 
cunoștință cu vestele antiglonț 
(cu plăcușe cu tot), cu căștile  de 
protecție și cu gazdele noastre, 
militarii Brigăzii 282 Infanterie 
Mecanizată staționați în FOB 
Pegassus, adică pentru muritorii 
de rând, o bază militară realizată 
după modelul celor din teatre, 
în scopul antrenării soldaților 
români. Până am luat în primire 
echipamentul, cu lamentările 

de rigoare legate de 
greutate și de timpul pe 
care trebuia să îl purtăm 
– și puțini dintre noi ne 
gândeam atunci că o 
să îi ducem doru` două 
zile mai târziu – am făcut 
cunoștință și cu mascota 
bazei, un cățelandru care a 
pus gând râu pantalonilor și 
bocancilor, o bestie care s-a 
ales mai târziu cu vreo patru 
șnițele zdravene.

Nu am zăbovit mult pe acolo, 
căci am plecat să vedem 
cât suntem de buni și cât 
de bine ne-am descurca pe 
front – o ocazie perfectă de 
a pune în practică ceea ce 
ne-a fost expus în formă 
teoretică în primele zile de 
curs.
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Am văzut tehnica de luptă, 
am testat măștile de gaze 
și capacitatea noastră de a 
desfășura diferite activităţi cu 
masca pe față, am trecut prin 
foc – inclusiv eu, care nu sunt 
prietenă bună cu focul – am 
văzut cum militarii aruncă 
diferite chestii în aer ca să ne 
arate puterea explozibilului, 
înțelegând de ce trebuie să 
respectăm indicațiilor celor 
pe care îi însoțim în teren și 
făcându-ne să ne gândim ce 
”bubă” am face dacă le-am 
desconsidera sfaturile.

Apoi am mers să ne arătăm 
măiestria în tragerea cu arma în 
Cupa Presei la Tir - în care eu am 
atins ținta cu un glonț, deci dacă 
era un om acolo se alegea cu o 
sperietură serioasă -, asta după 
ce militarii ne-au demonstrat ce 
pot face ei cu armele din dotare, 
creându-ne speranța că am 
putea și noi să ne apropiem de 
performanțele lor.

Și a venit cina…. într-un cort 
deschis, cu un apus de soare 
ca-n fotografii, așa ca pentru noi, 
cu fețe de masă albe și bestia 
printre picioarele noastre având 
grijă de silueta noastră…

28 iunie 2012

Ziua asta am regretat-o mulți, 
a fost ziua care ne-a schimbat, 
care ne-a dat certitudinea ca 
vrem să mergem acolo, să fim 
alături de militarii români în 
misiunile de peste hotare.

A început cu un moment 
anticipat de noi, deși unii îl 
așteptau un pic mai devreme: 
alarma – care a sosit pe la 
un șase fără, cu bubuituri, 
împușcături, sirene și un ”la 
buncăr” urlat prin stație, locație 
în care am ajuns în mai puțin de 
un minut, îmbrăcați și încălţaţi, 
cu vestă și cască, și aparat foto, 
în cazul meu.

Din acel moment am fost, vorba 
americanilor, embeded – am 
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devenit jurnaliști integrați în 
echipele de militari, participând 
alături de ei la misiunile de 
peste zi.  Și, așa ca și în teatru, 
totul a început, pentru militari și 
jurnaliști deopotrivă, cu vorbele 
de încurajare ale psihologului 
și scurta rugăciune a preotului 
militar, însoțită de stropirea cu 
apă sfințită. După repartizarea 
pe echipaje, ne-am îndreptat 
spre mașini, unde, noi, ziariștii, 
am mai avut timp și de câte 
o mică glumă, după ce ne-am 
satisfăcut curiozitatea despre 
Vamtac-urile care ne serveau 
drept mijloc de deplasare.

Misiunea noastră, de patrulă 
și angajare a liderilor 
comunităţilor locale, aflate 
în conflict pentru resurse – 
după cum spunea scenariul 
exercițiului la care am participat 
– s-a transformat rapid într-
una de salvare și recuperare a 
celor doi colegi jurnaliști răpiți 
de insurgenți în timpul unei 
ambuscade asupra convoiului – 
tot parte a scenariului.

Și, în timp ce ”intelligence-ul” 
nostru analiza caseta primită 
de la răpitori și aduna datele 
necesare, iar militarii pregăteau 
misiunea, noi ne-am ”camuflat” 
ca să fim cât mai puțin vizibili 
atunci când aveam să însoțim 
băieții care ne salvau colegii, 
sau mai corect spus, să dăm 
bine în pozele pentru rețelele 

de socializare – deși pentru unii 
dintre noi, mai ales pentru cei 
răpiți, exercițiul pierduse de 
mult tonul de glumă. Echipați și 
instruiți corespunzător, am urcat 
în bărcile care ne-au transportat 
către locul unde erau colegii 
noștri și unde, în doar câteva 
minute și câteva focuri de 
armă – și cadre foto -, aceștia 
deveniseră din victime vedete, 
alături de militarii Brigăzii 282 
care i-au eliberat.

Drumul spre bază a fost vesel, 
plin de analize, interioare și 
exterioare, și întrebări despre 
ce am fi făcut noi în locul lor, 
despre cum e să fii răpit și 
despre ce am aplicat din partea 
teoretică.

 29 iunie 2012

A fost ziua în care, pentru prima 
data Bucureștiul mi s-a părut 
fad, anost, pustiu și lipsit de 
viață. Fără sens.

După o zi alături de militarii 
români, de la dormit în cort - 
deși am fost cocoloşiţi, mai ales 
noi, doamnele -, de vestă și 
cască, alea care ni se păruseră 
grele cu două zile în urmă și 
pe care le-am fi purtat acum 
cu mare drag, de ceremonii și 
povesti din teatrele de operații, 
de prietenii legate în câteva 
clipe și glume de tot soiul, 
după patru zile trăite intens în 
Garnizoana Focșani, viața de zi 
cu zi din măreața Capitală își 
pierduse toată culoarea.

Pentru unii dintre noi, singurul 
drum de urmat e cel care ne 
duce alături de militarii Armatei 
Române în teatre, iar pentru 
acei jurnaliști care se gândesc 
să urmeze același drum, ”Cursul 
pentru jurnaliștii care transmit 
din zone de conflict” chiar este 
primul pas.
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„Militarii din teatrele de operaţii 
sunt o prioritate pentru mine. 
Colaborăm foarte bine cu 
partenerul american şi am reuşit 
să asigurăm condiţii bune şi 
sigure militarilor noştri, ţinând 
cont că acolo este o zonă unde 
se desfăşoară permanent acţiuni 
de luptă”, a declarat ministrul 
Duşa.

Plutonierul-adjutant Neculai 
Costel Stanciu a primit Medalia 
Naţională “Serviciul Credincios” 
clasa a II-a, cu însemn de război,  
caporalul clasa a III-a Nicolae 
Daniel-Gheorghe Tuică a primit 
Medalia Naţională “Serviciul 
Credincios” clasa a III-a,  cu 
însemn de război, iar sergentul 
(rtr.) Dan Daniel Porumb a primit 
Emblema de Onoare a Forţelor 
Terestre.

„Aducem un omagiu tuturor eroilor 
Armatei României din Forţele Terestre”

Ministrul Mircea Duşa

Ministrul apărării 
naţionale, Mircea 

Dușa, le-a înmânat 
medalii și embleme 

unor militari români 
răniţi în teatrele de 

operaţii, în cadrul 
unei ceremonii 

militare desfășurate 
marţi, 23 aprilie, 

la Monumentul 
Eroilor militari 

căzuţi în misiune în  
teatrele de operaţii 

și pe teritoriul 
României, din Parcul 

Tineretului, cu 
prilejul aniversării 

Zilei Forţelor 
Terestre.

În cadrul ceremoniei, generalul-
locotenent Ştefan Dănilă, 
şeful Statului Major General, şi 
generalul-locotenent Sorin Ioan,  
şeful Statului Major al Forţelor 
Terestre, au înmânat distincţii 
militare personalului din această 
categorie de forţe, pentru merite 
deosebite pe timpul îndeplinirii 
misiunilor externe şi de pe 
teritoriul naţional.

Secretarul de stat pentru relaţia 
cu Parlamentul, informare 
publică şi creşterea calităţii 
vieţii personalului, Vasile 
Costea, a participat la ceremonia 
militară de la Mormântul 
Ostaşului Necunoscut, din Parcul 
Carol, unde au fost depuse 
coroane şi jerbe de flori în 
memoria eroilor neamului.



Compania Glock 
a fost înfiinţată în 

1963 ca o societate 
100% proprietate 
privată în vederea 

producerii diverselor 
componente de 

plastic şi oţel.

Datorită legăturilor strânse cu mediul militar 
austriac au fost dezvoltate şi vândute cu 
succes în anii 1970 diverse produse către 
armata austriacă, ca de exemplu cuţite de 
luptă, baionete, lopeţi de infanterie, grenade 
de antrenament şi benzi cartuşe pentru puşti 
mitralieră.

Datorită acestei cooperări de succes cu armata 
austriacă, GLOCK a fost invitat să participe la o 
licitaţie pentru înlocuirea armamentului armatei 
austriece. Domnul GLOCK, care beneficia de 
experienţă în fabricarea de produse de plastic 
şi oţel, a cules informaţii de la armata austriacă 
legate de principalele cerinţe pentru o nouă 
generaţie de pistoale de serviciu. A studiat 
sistemul pistoalelor convenţionale disponibile şi 
în cele din urmă a decis să creeze un nou pistol. 
Design-ul trebuia să satisfacă nevoile celui 
care îl va exploata în ceea ce priveşte uşurinţa 
în operare, întreţinere, siguranţă, capacitatea 
încărcătorului, durabilitate.

În 1984 prima ţară membră NATO, Norvegia, a 
decis să standardizeze GLOCK 17. În consecinţă 
GLOCK 17 a fost adoptat ca produs regular NATO, 
produsele companiei intrând, începând cu anul 
1984, în dotarea armatelor, poliţiilor şi trupelor 
speciale din astăzi 100 de ţări, iar producţia a 
depăşit 7.000.000 de bucăţi, în această cifră 
regăsindu-se un număr apreciabil de pistoale 
aflate în dotarea Ministerului Internelor şi 
Reformei Administrative (din 1995), Armatei 
Române, Poliţiilor Comunitare, a altor instituţii cu 
atribuţii în domeniul apărării naţionale precum şi 
la persoane fizice autorizate.

Începând cu anul 2003, Guvernul României, prin 
Departamentul Comerţului Exterior a autorizat 
înfiinţarea REPREZENTANŢEI FIRMEI GLOCK 
GmbH AUSTRIA în România, având ca activitate 
asigurarea prospectării pieţei, consultanţă 
tehnică şi service pentru produsele GLOCK.

Odată cu înfiinţarea reprezentanţei române a 
fost deschisă calea unei colaborări cu industria 
de profil din România, care s-a concretizat 
prin realizarea de loturi de produse pentru 
Autorităţile Române folosind infrastructura pusă 
la dispoziţie de partenerul român şi de asemenea 
a montajului unor loturi importante de produse 
similare destinate pieţei externe. 

Armurierul în România a companiei GLOCK GmbH 
Austria, este S.C. LOTUS distribution & service srl, 
societate care comercializează produsele GLOCK 
şi efectuează service-ul acestora.

Istoria 
Glock

ISTORIE ISTORIE ISTORIE
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Glock-ul 23 este un pistol din gama compactă, ușor și manevrabil 
dar totuși având o capacitate de 21 de bile. Cea mai bună alegere 
pentru un pistol cu slide-ul din metal, ușor de ascuns și care oferă o 
mobilitate crescută.
Conținut pachet: Pistol Airsoft Glock 23 STTi (KJW), încărcător, bile 
test, ghid de utilizare.
Tip propulsie Greengas
Tip replica: Pistol
Blowback: Da
Mod de tragere: Semi - Automat
Material corp: Metal
Hop-up: Da, Reglabil
Greutate replică: 0,58 kg
Lungime replică: 17,6 cm 
Capacitate încărcător: 21 BBs
Siguranță: Da
Filet amortizor: Nu
Viteza de propulsie: 85 m/s (0,20g BBs)

Conform tragerii la sorți, la 
competiția organizată de 
Direcția Informare și Relații 
Publice a M.A.I. în colaborare 
cu CS Dinamo, cele 13 echipe, 
formate din jurnaliști și 
comunicatori M.A.I., au jucat 
după următorul program: 
GRUPA A - Poliția Română, 
Jurnalul Național, DIGI TV 
GRUPA B - Echipa 
Comunicatorilor din M.A.I. 
(D.I.R.P.), Echipa Mixtă a 
Jurnaliștilor Acreditați (PRESA 
M.A.I.), Realitatea TV

Cupa presei 
la minifotbal
Ministerul Afacerilor 
Interne o organizat prima 
ediție a Cupei presei 
la minifotbal, care s-a 
desfășurat sâmbătă, 25 
mai pe terenul sintetic al 
CS Dinamo București.

GRUPA C - Secretariatul General 
al M.A.I., Ziua News, Echipa 
ANCPI 
GRUPA D - GSP, Monitorizare 
Mediafax, Naționala de fotbal 
a jurnaliștilor, Radio România 
Actualități.

Echipa Postului de televiziune 
Realitatea TV a fost 
câștigătoarea primei ediții a 
Cupei presei la minifotbal, pe 
locul doi situându-se echipa 
Mediafax, în vreme ce locurile III 
și IV au fost ocupate de Digi 24 
și echipa SG (M.A.I.)

Festivitatea de premiere a fost 
oficiată de secretarul de stat al 
M.A.I. Cătălin Chiper și doamna 
chestor de poliție Elisabeta 
Lipă, președintele CS Dinamo, 
care au oferit diplome și cupe 
câștigătorilor echipelor clasate 
pe primele trei locuri. 

La Cupa presei la minifotbal au 
participat 13 echipe, formate 

din jurnaliști și comunicatori 
M.A.I., care s-au înfruntat în 
cadrul a patru grupe, stabilite 
prin tragere la sorți. Prima 
clasată s-a calificat în sferturi. 
Timpul de joc în grupe a fost de 
15 minute (o singură repriză), 
iar finalele s-au jucat în două 
reprize a câte 10 minute.

Pistol Airsoft Glock 23 Stti (Kjw) Slide Metal

http://www.military-shop.ro

http://www.military-shop.ro
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