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În perioada 10-14 septembrie, la București, Inspectoratul General al Poliției 

Române, prin Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale (SIAS),  cu sprijinul 
Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” și al Corpului Național al Polițiștilor, a 

fost organizată a 5-a ediție a ”Cupei Structurilor de Intervenție 2018” - Ediția 
aniversară ”România 100”. 

La eveniment au participat 240 de polițiști din cadrul structurilor de acțiuni 
speciale, precum și invitați din Sistemul Național de Prevenire și Combatere a 

Terorismului, Brigada Antiteroristă a SRI, Secțiunii de Intervenție Antiteroristă a SPP, 
Detașamentul Special de Protecție și Intervenție a MAPN, precum și echipe din cadrul 

Jandarmeriei Române. 

Pe parcusul competiției participanții s-au întrecut în probe de ștafetă, de 
tragere cu arme de foc, de aptitudini fizice și de anduranță, în cadrul cărora aceștia 

și-au dovedit rezistența fizică și psihică, concentrarea, atenția și capacitatea de a lua 
decizii rapide în situații extreme. 

În urma tuturor probelor parcurse, echipa SAS Buzău a fost declarată 
câștigătoare competiției, iar pe locul doi s-a clasat echipa SAS Timiș. 

La festivitatea de premiere desfășurată 
la Academia de Poliție ”AI Cuza” București a 

fost prezent, alături de conducerea IGPR, 
Președintele Corpului chestor de poliție Stancu 

Petre, care a felicitat echipele câștigătoare, 
precum și echipele participante. De asemenea 

a menționat că organizația profesională Corpul 
Național al Polițiștilor are în obiectiv 

garantarea protecţiei membrilor organizației 

profesionale prin susţinerea financiară a mai 
multor 

avantaje oferite pentru prima dată în istoria 
organizației și a Ministerului Afacerilor Interne. 

În acealași timp a precizat că organizația 
profesională a venit în sprijinul structurilor de 

intervenție atât cu ocazia unor evenimente cu 
impact negativ intens mediatizate, dar și 

pentru protecția juridică a membrilor structurii 
ulterioară unor intervenții cu consecințe grave 

așa cum a fost situația de la SAS Suceava.  
Totodată președintele Corpului a 

mulțumit tuturor polițiștilor pentru prestația și eforturile depuse în realizarea 
misiunilor încredințate, asigurându-i de sprijinul și considerația organizației 

profesionale.  
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