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POLI}IA  MILITARÃPOLI}IA  MILITARÃPOLI}IA  MILITARÃPOLI}IA  MILITARÃPOLI}IA  MILITARÃ
Ap`rut` ca o consecin]` a nevoii de

securitate a obiectivelor militare [i a for]ei,
structura de Poli]ie Militar` este un organism
dinamic, care a suferit multe transform`ri în
scurtul timp de la înfiin]are. Poli]ia Militar`
este structura care trebuie s` asigure ordinea
[i disciplina militar`, paza [i protec]ia for]elor
combatante, controlul [i îndrumarea
circula]iei în zonele de desf`[urare. De
asemenea, asigur` leg`tura cu celelalte for]e
de securitate din cadrul structurilor
specializate din zon`.

Dac` la început, la nivelul Statului Major
al For]elor Aeriene, a fost doar Biroul Poli]ie
Militar` [i 2 plutoane de Poli]ie Militar` (1 la
Batalionul 210 Logistic [i 1 la Batalionul 215
Logistic/COAP), în prezent exist` structuri
de Poli]ie Militar` în organica tuturor
unit`]ilor militare subordonate Statului Major
al For]elor Aeriene, la punctele radar la
bazele aeriene [i \n unit`]ile de rachete sol-
aer.

Acest lucru a permis organizarea unui
sistem suplu de paz` [i protec]ie, care poate
r`spunde la un nivel optim cerin]elor tot mai
complexe care apar în fa]a For]elor Aeriene.
Desigur, profesioni[tii din cadrul Poli]iei
Militare sunt pe deplin con[tien]i de faptul
c` sunt \nc` departe de ceea ce se cheam` o
poli]ie militar` modern`, capabil` s` dea o
ripost` hot`rât` oric`ror provoc`ri, \n orice
moment [i \n orice context. {i asta, în primul
rând datorit` desf`[ur`rii, \n prezent, a unei
activit`]i de pionierat \n domeniu, cu personal
provenit din arme [i specialit`]i diferite, f`r`

o preg`tire specific` institu]ionalizat`.
Aceast` stare de fapt nu face, \ns`, dec#t
s`-i ambi]ioneze, s`-i stimuleze [i prin prisma
\n]elegerii [i punerii problemelor \n
contextul lor firesc, acela de recunoa[tere
c` nimic nu se face b`tând din palme,  nimic
nu cade pur [i simplu din cer,
ci, \ntotdeauna, se cere
munc`, pasiune [i d`ruire.
F`r` s`-i consider`m a fi
lipsi]i de modestie, credem
c` au înv`]at regulile jocului
din mers.

Spunem acest lucru [i
sub influen]a faptelor,
singurul element viabil \n
cadrul analizei unei structuri
complexe, a[a cum \ncepe s`
devin` structura de Poli]ie
Militar`. Iar faptele, de cele
mai multe ori desf`[urate \n
condi]ii nu tocmai favorabile,
au stat la baza reu[itei
îndeplinirii misiunilor or-
donate, indiferent de com-
plexitatea lor.

Astfel, pe lâng` paza
obiectivelor militare, în care
este angrenat` majoritatea
efectivelor, Poli]ia Militar` a
executat misiuni de paz`,
protec]ie [i înso]ire a
coloanelor oficiale, de
protec]ie a for]elor în cadrul
exerci]iilor bilaterale, con-

trolul [i îndrumarea circula]iei în diferite
situa]ii, cercetarea unor evenimente [i altele.
Numai în anul 2006, echipajele de Poli]ie
Militar` au executat  un num`r de 32 de
misiuni, cu peste 35.000 kilometri, [i asta
doar pentru a aminti misiunile de înso]ire a
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coloanelor oficiale [i a celor cu tehnic`
militar`.

Din nefericire, în acest an, datorit` uzurii
fizice avansate a tehnicii din dotare, a ap`rut
necesitatea apel`rii, \n scopul execut`rii
acestor misiuni de înso]ire a coloanelor
oficiale, [i la alte structuri din Ministerul
Ap`r`rii. Problema deficitului, \n ceea ce
prive[te dotarea cu tehnic` militar` de
specialitate, nu este una foarte nou` [i
consider`m c` o mai mare aten]ie din partea
factorilor de decizie ar duce la solu]ionarea
unora dintre aceste probleme. Solicit`rile
f`cute, \n mod repetat, de c`tre structura de
Poli]ie Militar` pentru achizi]ionarea de
autovehicule de Poli]ie Militar` performante,
aparatur` de diagnosticare [i alte echipa-
mente necesare, nu au g`sit \ntotdeauna
ecoul necesar.

A[a cum am amintit, efectivele Poli]iei
Militare din For]ele Aeriene au participat cu
succes la îndeplinirea unor misiuni de
importan]` deosebit` în cadrul desf`[ur`rii unor
exerci]ii cu participare interna]ional` organizate
de For]ele Aeriene. Definitorie, \n acest sens,
este participarea Poli]iei Militare la activit`]ile
premerg`toare, cele de pe durata execut`rii [i
defluirii for]elor \n cadrul mitingului aerian
interna]ional ROIAS 2006, desf`[urat la Baza
Aerian` Mihail Kog`lniceanu. La acest miting,
Poli]ia Militar` a f`cut dovada capacit`]ii sale
de ac]iune [i de colaborare cu celelalte for]e
de securitate implicate în desf`[urarea cu
succes a evenimentului.

Au fost multe momente dificile, pe durata
desf`[ur`rii spectacolului aerian, pe care
poli]i[tii  militari le-au rezolvat cu
profesionalism [i d`ruire. Ac]iunile s-au
desf`[urat cu o mare vitez` [i intensitate,

fapt ce a impus luarea unor decizii rapide [i
eficiente. Acolo, Poli]ia Militar` a demonstrat
c` este o familie care func]ioneaz` pe baza

unor principii solide [i
s`n`toase. Este foarte greu
s` nominalizezi pe cineva \n
cadrul unei asemenea
misiuni complexe, care
presupune, implicit, par-
ticiparea egal` a \ntregului
personal, presupune crearea
[i sudarea unui colectiv,
presupune crearea unor
rela]ii inter-umane speciale
ce conduc la lucrul \n echip`.
„Chiar [i a[a, se cuvine s`
apreciem eforturile for-
midabile pe care cele dou`
echipaje de Poli]ie Militar`,
avându-i în componen]` pe
plutonierul adjutant
Marin Varz` [i plutonierul
major Florin Giurgiu, le-
au f`cut în acest an. Pot s`
confirm c` ace[ti militari au
dovedit profesionalism,
autodep`[ire [i o \n]elegere
a tuturor inadverten]elor
ap`rute ie[it` din tipar, a[a
cum trebuie s` fie un militar.
De altfel, recent \ncheiata
campanie de promovare a
carierei militare a avut la baz`
acelea[i elemente cons-
titutive” a ]inut s` precizeze

locotenent colonelul Ioan Gurgu, [eful
Biroului Poli]ie Militar` din cadrul Statului
Major al For]elor Aeriene.
Totu[i, chiar [i cu aceste
reu[ite, s-a conturat ideea
c` nu se pot mul]umi cu
atât, c` trebuie f`cut mai
mult pentru preg`tirea
poli]i[tilor militari, [i, mai
ales, este nevoie de un
cadru legislativ care s`
confere legitimitate ac]iu-
nilor Poli]iei Militare,
precum [i de acoperirea
deficitului de personal.
|ntr-adev`r, cu toate c`, \n
prezent, efectivele Poli]iei
Militare nu sunt suficiente
pentru a acoperi toate
sarcinile, nu se poate vorbi

despre o cre[tere a
acestora, pe termen
scurt. Probabil, prin
externalizarea servi-
ciului de paz` la unele
obiective militare, [i p`s-
trarea subunit`]ilor de
Poli]ie Militar` din
aceste obiective pentru
îndeplinirea altor mi-
siuni (în special inter-
ven]ie în garnizoan` [i
lupta antiterorist`), vor
reu[i s` dep`[easc`
acest impas.

Un alt element
important în perceperea importan]ei structurii
de Poli]ie Militar` este activitatea desf`[urat`
\n cadrul preg`tirii de specialitate. Astfel,  au
fost demarate o serie de colabor`ri cu
structurile specializate din Ministerul
Ap`r`rii, în special cu Deta[amentul de
Interven]ie Rapid` din cadrul Direc]iei
Generale de Informa]ii a Armatei. În anul
2006, 70 de poli]i[ti militari au executat
convocarea de instruire pe linia luptei
antiteroriste, condus` de speciali[ti din
aceast` structur`. Aceste forme de preg`tire
vor  continua, dublate de preg`tirea specific`
în cadrul instruc]iei din For]ele Aeriene.

Pe aceast` linie, Poli]ia Militar`
colaboreaz` foarte bine cu structurile
similare din celelalte categorii de for]e
armate, dar [i cu Sec]ia Poli]ie Militar` din
cadrul Statului Major General.

|n final, consider`m c` structura de
Poli]ie Militar` se afl` pe un drum ascendent
[i credem c`, printr-o mai bun` organizare [i
cu sprijinul at#t al Statului Major al For]elor
Aeriene, c#t [i al celorlalte structuri adiacente
acestuia, va reu[i s` dep`[easc` greut`]ile
actuale – deficit de tehnic` [i personal,
confruntarea cu elemente noi datorate
standardelor impuse de prezen]a în NATO
[i/sau eterna lips` de fonduri – [i va ocupa,
\n final, locul pe care îl merit` în cadrul
For]elor Aeriene.

Plutonier-major SORIN S~FTOIU
(cu sprijinul Biroului Poli]ie

Militar` din cadrul SMFA)




