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I N F O R M A R E  

 

 

În perioada 12-14.05.2017, Consiliul  Teritorial  Harghita  

al Corpului Naţional al Poliţiştilor, în colaborare cu  S.N.P.P.C.  
Biroul Teritorial Harghita,  I.P.A. Regiunea 1 Harghita și Asociaţia 
sportivă  DINAMO Harghita au organizat la Rugăneşti,  ediţia  a V-
a, a Cupei  Poliţiei  Harghita  la  pescuit. 

 
Au participat  20 de echipe  formate  din  câte  2  membrii.  

Adevăraţi  profesionişti  ai acestui sport, poliţistii, s-au întrecut în 
pescuitul sportiv,  folosind din plin cunoştinţele şi tot arsenalul de 
articole sportive avut la dispoziţie. 

 

De asemenea, în baza unei bune colaborări, au fost invitate 
şi au participat echipe din cadrul I.P.J. Mureş şi I.P.J.  Cluj. 

 
Concursul de pescuit s-a desfăşurat potrivit Normelor şi 

Regulamentelor specifice unei întreceri sportive de acest gen 
existentă la nivel naţional,  arbitrajul  fiind asigurat de o echipă 
formată din  arbitri brevetaţi în acest sens. 

 
Pe  parcursul  competiţiei  a fost capturată, măsurată şi 

eliberată  cantitatea de 475  kg crap. 
Câştigătorii  competiţiei, în  funcţie de cantitatea de peşte, 

au primit diplome şi  cupe. 
Organizatorii  au  mai  acordat  un trofeu special  pentru  cea  

mai mare  captură. Bichiş  Ioan,  din  cadrul  I.P.J. Mureş  a  
reuşit  să  prindă  cel  mai  mare crap care  a  cântărit  18,250 kg. 

 
La  festivitatea  de  premiere  au  participat   conducerile  

profesionale  din  cadrul  I.P.J.  Harghita, comisar-şef de poliţie  

 

MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE 
CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR 

 
BIROUL EXECUTIV CENTRAL 
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Mihalache Constantin  şi  I.P.J. Mureş,  comisar-şef de poliţie  
Biltag  Dumitru. 

 
Din partea Biroului Executiv Central al Corpului 

Naţional al Poliţiştilor a participat  Preşedintele  organizaţiei  
profesionale, comisar-şef de poliţie  Stancu Petre. 

 
Competiţia  a fost  un  bun  prilej  pentru  relaxare  şi de 

socializare  între  organizaţii, precum  şi  cu  autorităţile  locale. 
 
Acestă activitate a fost posibilă şi datorită sponsorilor locali, 

respectiv: Lacul Rugăneşti, SC MINERAL QUANTUM SRL . 
   
   

 

 

B I R O U L  E X E C U T I V  C E N T R A L  


