
               PREGĂTIREA TRUPELOR SPECIALE 

           Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale 

 

Tot mai frecvent, imediat după crucialul an 1990, crima organizată şi actele de mare 

violenţă săvârşite de aceasta ţineau capul de afiş în media din România. Omorurile la 

comandă, banditismul şi traficul de influenţă exercitat de acest segment ilegal al societăţii, 

care trăia din infracţiunea calificată, deveniseră un adevărat flagel care se manifesta în toată 

ţara şi la toate nivelurile. Având baze de organizare în oraşele cu potenţial economic 

dezvoltat ca Bucureşti, Constanţa, Braşov sau Timişoara şi cu diverse ramificaţii în 

exteriorul ţării, mafia autohtonă a început să se manifeste şi în multe alte domenii, mai mici 

ca importanţă. Statisticile arătau că, de la an la an, se înregistra o continuă creştere, 

diversificare şi specializare a infracţiunilor de drept comun, precum şi o sporire constantă a 

violenţei cu care acestea erau comise şi că era puţin probabil ca numărul lor să scadă în 

viitorul apropiat. Această stare de fapt, a revelat autorităţilor necesitatea creării unei forţe 

speciale în cadrul Poliţiei Române, care să dispună de o dotare şi o instruire de excepţie, 

aptă să îndeplinească o mare varietate de misiuni şi de acţiuni speciale, în care personalul 

normal echipat şi antrenat nu ar fi făcut faţă. Astfel, la iniţiativa şi sub directa îndrumare a 

generalului Ion Pitulescu, la data de 15 iunie 1995, prin ordin al ministrului de interne, a 

fost creat în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, Serviciul pentru Intervenţii 

şi Acţiuni Speciale.  

Cu o structură care a avut ca model R.A.I.D., unitatea de intervenţie a poliţiei 

naţionale franceze şi o logistică care asigură o intervenţie eficientă în toată ţara, acest corp de 

elită dispune de luptători specializaţi, bine instruiţi şi cu experienţă care, în acţiune, înfruntă 

adeseori situaţii limită ce se pot solda cu victime. Misiunile acestor profesionişti reprezintă 

unul dintre cele mai riscante aspecte ale muncii de poliţie în ceea ce priveşte contracararea 

acţiunilor violente şi de crimă organizată. Conform standardelor aprobate, S.I.A.S. este 

principala formaţiune de intervenţie din cadrul M.A.I., cu competenţă teritorială generală, 

misiunile de bază fiind structurate astfel: acţionează şi intervine prin metode specifice pentru 

eliberarea ostaticilor, sechestrări şi răscumpărări de persoane, capturarea şi neutralizarea 

infractorilor deosebit de periculoşi şi înarmaţi, combatarea şi neutralizarea acţiunilor 

teroriste, capturarea evadaţilor şi a dezertorilor, escortarea infractorilor periculoşi în vederea 

efectuării activităţilor specifice procesului penal, protecţia martorilor, acţiuni de extrădare 

etc.  

În colaborare cu alte direcţii generale din I.G.P.R., cadrele serviciului fac muncă de 

culegere de informaţii, de urmărire şi de anihilare, participând la acţiuni de supraveghere 

operativă şi de filaj, surprindere în flagrant, acţiuni pe moment operativ, arestări şi 

percheziţii. De asemenea, S.I.A.S. coordonează activităţile pirotehnice şi C.B.R.Ne. în cadrul 

Poliţiei Naţionale,  asigură protecţia demnitarilor şi a delegaţiilor ministerelor de interne ale 

altor state aflate în vizită în ţara noastră, execută misiuni de extragere din mediu ostil a 

ofiţerilor sub acoperire şi participă, în situaţii foarte grave, la restaurarea ordinii publice sau 

operaţiuni de salvare în cazul producerii unor catrastofe sau calamităţi naturale. 



Pentru executarea misiunilor, S.I.A.S. colaborează cu Inspectoratul General al 

Aviaţiei din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi poate folosi aparatură tehnică de 

supraveghere audio/video, autoturisme special amenajate, numere de înmatriculare, identităţi 

false etc. 

Atuurile serviciului constau în calitatea oamenilor selectaţi, a programelor de instruire 

şi de pregătire şi suportul logistic de care dispune (armament, sisteme tehnice, parc auto etc.). 

Înzestrarea este corespunzătoare, la nivelul realităţilor din Uniunea Europeană iar valoarea 

individuală, spiritul de corp şi coeziunea luptătorilor compensează pe deplin eventualele 

lipsuri. Dovada recunoaşterii valorii şi a maturităţii profesionale a S.I.A.S. a fost făcută în 

aprilie 2007, când unitatea a fost inclusă în grupul de elită al unităţilor speciale de intervenţie 

ale poliţiilor statelor membre ale Uniunii Europene - Grupul „ATLAS”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.I.A.S. are propriul sistem de selecţie şi de instruire, raportat la criteriile de înaltă 

eficienţă ale unităţilor operative speciale, recrutând operatori din cadrul lucrătorilor de poliţie 

cu o vechime de minim 3 ani, dar si din sursă externă, in anumite conditii, care corespund în 

din punct de vedere fizic, psihic şi tehnic. Ei trebuie să posede un profil moral deosebit, să fie 

buni trăgători, să dețină un punct forte, tradus ca o înaltă măiestrie într-un domeniu aplicativ 

(tir, alpinism, sporturi de luptă etc.) şi să treacă severele teste psiho-fizice ale serviciului. 

Fiecare dintre probe este eliminatorie. După trecerea controlului medical, candidatul trebuie 

să demonstreze, în cadrul examenului psihologic, că are o personalitate puternică şi 

echilibrată, că posedă un înalt grad de adaptabilitate şi de concentrare, o bună capacitate de 

cuprindere şi de analiză, că este un om cu un raţionament superior, care nu acţionează pe 

baza impulsurilor emotive. Probele fizice şi cele ale luptei corp-la-corp îi vor istovi ultimele 

resurse de energie, dezvăluind valoarea indicilor morfo-funcţionali şi a calităţilor motrice, 

puterea de a îndura şi tăria spiritului de luptă. 

Luptătorii şi instructorii desemnaţi pentru a asista examenul nu menajează deloc, iar 

fiecare barem (tracţiuni, flotări, abdomene, genuflexiuni, împins la bară, înot, alergare viteză, 

alergare rezistenţă, circuite de forţă şi îndemânare în regim de viteză, luptă corp la corp etc.) 

este notat la nivel de sportiv de performanţă. Tragerile cu armament performant, unde 

procentajul loviturilor reuşite trebuie să fie de peste 80%, încheie examinarea şi dau 

verdictul. Majoritatea celor testaţi nu reuşesc. 

După trecerea cu succes a testelor, candidatul este integrat în structură pentru o 

perioadă de probă de 6 luni. În acest răstimp el este atent monitorizat, participă la misiunile 

serviciului şi urmează un curs intensiv de adaptare şi de formare iniţială în domeniul 

intervenţiei, cu o durată de 5 săptămâni, finalizat cu un examen în urma căruia i se aduce la 



cunoştinţă dacă va face parte din corpul luptătorilor S.I.A.S. Odată admis, luptătorul este 

introdus în programul curent de pregătire şi de instruire specifică, care are ca scop 

menţinerea într-o formă fizică, tehnică şi operativă foarte bună, care să corespundă 

necesităţilor de utilizare polivalentă a grupelor de intervenţie. 

Acest proces special de instruire si de antrenare evoluează de la simplu la complex şi 

de la uşor la greu, pornind de la etapa individ până la etapa de micro-grup şi macro-grup. 

Pregătirea este multiliniară, astfel încât un luptător să aibă capacitatea reală de a înlocui un 

alt operator în oricare din fazele unei misiuni, dar este continuată cu prioritate specializarea 

în domeniul în care acesta excelează. 

După ani de antrenament şi de misiuni împreună luptătorii ajung să se cunoască foarte 

bine reciproc şi să se bazeze necondiţionat unii pe alţii. Pentru a avea însă o mai mare 

flexibilitate şi mobilitate a grupelor de asalt, indiferent de componenţa echipei, fiecare 

operator trebuie să fie capabil să acţioneze individual rapid şi eficient.  

Este de subliniat faptul că, în acţiune, grupul de intervenţie poate fi implicat oricând 

într-o situaţie în care viaţa sau moartea depind de capacitatea fiecărui membru de a analiza şi 

de a acţiona just, în fracţiuni de secundă, purtând răspunderea asupra vieţii şi integrităţii 

ostaticilor, a oamenilor neimplicaţi în criza respectivă, a colegilor, a sa personală şi chiar a 

suspecţilor. Acest lucru nu ar fi realizabil fără a avea în conştiinţă siguranţa că toţi colegii îşi 

execută misiunea cu aceeaşi responsabilitate. A fi luptător în cadrul unei unităţi speciale de 

intervenţie implică o comuniune de spirit şi o cunoaştere profundă, create de antrenamentul 

dur şi de munca în echipă. 

         Instrucţia  este prioritară şi reprezintă un proces continuu de auto-selecţie, rezistând 

doar cei care se călesc psihic şi fizic, îmbunătăţindu-şi permanent cunoştinţele profesionale. 

În interiorul serviciului funcţionează doar meritocraţia iar în timpul pregătirii nu se fac 

deosebiri de grad sau de funcţie, scopul final 

fiind dobândirea unui dezvoltat spirit de echipă, a 

unei atitudini complet pozitive în faţa greutăţilor 

şi a privaţiunilor şi întărirea încrederii în forţele 

proprii. Este de menţionat că, pentru pregătirea 

unui luptător S.I.A.S. este necesar să se 

cheltuiască de zece ori mai mult decât pentru 

ceilalţi lucrători din poliţie. 

Categoriile principale de pregătire sunt:  

    •   trageri speciale: centrate pe securitate, 

siguranţă, precizia şi discernămantul tragerii, 

manevrarea armamentului şi rezolvarea 

incidentelor, trageri din diferite poziţii şi distanţe, 

trageri ofensive în situaţii care simulează cat mai 

real circumstanţe tactice specifice; 

    •     alpinism de intervenţie: tehnici de 

escaladă, rapel de pe clădiri sau din elicopter, 

desant rapid pe franghie sau din elicopter (rope-

down), tehnici de schi;  



    •  scafandrerie de luptă: autorizare şi certificare prin autoritatea militară romană în 

tehnici de luptă pe şi sub apă; pregătire prin metode specifice în zone şi locaţii în care se 

previzionează că poate fi necesar suportul S.I.A.S. (mare, lacuri rauri, peşteri);  

    •  tehnici şi tactici: pătrunderi riscante în vederea securizării prin tactici dinamice sau 

lent-metodice; modalităţi tactice de abordare a situaţiilor de luare de ostatici în clădiri, 

autoturisme, structuri tubulare (autobuz, tren, metrou, avion), nave; tactici de abordare a 

situaţiilor de răpire de persoane; tactici speciale de interceptare a unui autovehicul în trafic; 

tactici speciale de interceptare a unui suspect/suspecţi în trafic pietonal.  

Programul de pregătire continuă a operatorilor se desfăşoară sub trei forme: colectiv, 

semi-colectiv şi individual. În forma colectivă, care presupune de regulă implicarea tuturor 

luptătorilor din serviciu, sunt executate exerciţii tactic-aplicative complexe după scenarii 

apropiate de realitate, exerciţii de alarmare şi aplicaţii ample, desantări din elicopter, stagii de 

pregătire psiho-fizică şi de specializare în alpinism de intervenţie, ski, scafandrerie de luptă 

etc, cursuri de pregătire cu specialişti din alte state, exerciţii demonstrative, participări la 

campionate interne şi internaţionale în domeniul tacticilor speciale de intervenţie, la cele 

organizate de structurile sportive ale M.A.I. ori de cele constituite la nivel ministerial inter-

ţări (Uniunea Sportivă a Poliţiştilor din Balcani, Uniunea Sportivă a Poliţiştilor din Europa 

sau Uniunea Sportivă Internaţională a Poliţiştilor), la discipline aplicative (tir, judo, karate, 

cros poliţienesc, orientare, înot de salvare etc.) şi verificările profesionale de peste an.  

Programul de pregătire semi-colectiv reprezintă, de fapt, programul curent de 

pregătire, care se realizează la nivel de detaşament şi în funcţie de locaţie, cuprinde: 

 pregătire pe teren:  alergare de viteză şi de rezistenţă, piste cu obstacole, piste 

psihologice, escalade şi coborâri pe coardă sau pe frânghie rapidă (rapel, fast-

roop), pregătire tactică de intervenţie (asalturi şi pătrunderi executate la machete, 

clădiri sau diferite facilităţi dezafectate, autoturisme si structuri tubulare), 

pregătire tactică de poliţie (filaj şi supraveghere operativă, acţiuni poliţieneşti de 

blocare în trafic, manevrarea fortată a suspecţilor), înot tactic etc; tragerile ocupă 

un loc deosebit de important, luptătorii fiind antrenati să tragă foarte precis cu 

toate tipurile de armament, în condiţii deosebite (stres, durere intensă aglomeraţie 

urbană etc.). 

 pregătire în sala de sport:  antrenament de luptă corp la corp, care implică 

elemente din box, karate, aikido, judo, lupte libere, close combat sau self-defence 

krav, tehnici de mânuire a unor arme şi mijloace din dotare, cum sunt pumnalul de 

luptă, bastonul tactic exstensibil, stik-ul pentru presopunctură marţială, sintetizate 

într-un concept particular de auto-apărare numit S.T.O.P. (Sistem Tactic Operativ 

de Protecţie), programe şi circuite de forţă şi de rezistenţă, pregătire în domeniul 

primului-ajutor etc. 

 pregătire în sala de studiu: cunoaşterea tehnicii şi a armamentului din dotare, studii 

de legislaţie, pregătire de poliţie, psihologie, limbi străine etc. 

Programul individual de pregătire este orientat spre perfecţionarea în domeniul 

specializat, ori în cel în care luptătorul simte că are o scădere cât de mică. La acest nivel, 

programul nu este supervizat de şefi, luptătorul fiind conştient că trebuie să corespundă 

permanent standardului profesional cerut în această unitate şi să treacă testările trimestriale. 



      Dacă toate celelalte domenii de 

instrucţie se repetă cu o anumită 

periodicitate, şedinţele de pregătire fizică 

sunt planificate în fiecare zi, iar 

antrenamentului de luptă corp la corp îi 

sunt sunt alocate şase ore pe săptămână. 

Biroul de Pregătire de Luptă reprezintă 

compartimentul central al serviciului şi are 

încadraţi ofiteri tactici cu mare experienţă 

în intervenţia operativă de mare risc, care 

au activat şi ca sportivi de performanţă sau 

ca instructori de tir, box, lupte, judo, 

karate, ski, alpinism etc. Acestia conduc 

antrenamentele, orientând pregătirea spre 

un pragmatism profesional, modulat 

gradual în funcţie de diferite circumstanţe. 

Pentru a dispune de un instrument 

performant de pregătire a personalului în 

domeniul auto-protecţiei profesionale, 

instructorii birolului au elaborat, dezvoltat 

şi implementat un concept poliţienesc de 

tactică defensiv-reactivă numit Sistem Tactic Operativ de Protecţie (S.T.O.P.), care permite 

găsirea unor soluţii, adaptate diverselor situaţii din câmpul de acţiune, atunci când nu este 

justificată utilizarea armelor de foc. Acesta este un produs de sinteză, care favorizează gesturi 

instinctive de apărare convertite în reacţii tactice şi procedee simple de luptă corp la corp, 

care provin din diverse discipline marţiale (karate,  ju jutsu, judo, kobudō, box, close combat, 

self-krav etc). Pe lângă lovituri scurte de mână, cot, genunchi, picior, contraprize, strangulări, 

încenturări, proiectări, imobilizări articulare, S.T.O.P. conţine elemente de protecţie 

nemijlocită a V.I.P. metode obstructive pentru asigurarea reacţiei cu arma din distanţă scurtă, 

tehnici de încătuşare, elevaţie, desprindere, extragere şi conducere forţată cu mainile goale 

sau utilizand bastonul tactic extensibil ori stik-ul pentru presopunctură marţială. 

Metodica utilizată este cea specifică disciplinelor de luptă, antrenamentul asaltului 

fiind structurat conform principiilor generale ale metodologiei sportului modern.  

      Periodic, la sediul  unităţii au fost invitaţi instructori şi antrenori cotaţi în domeniul 

artelor marţiale, pentru a ţine cursuri teoretice şi practice. Astfel de invitaţii au onorat 

cunoscuţi maeştri ca Florentin Marinescu (8 dan karate) sau Adrian Bucur (8 dan karate), iar 

în competiţiile interne şi internaţionale de profil, luptătorii serviciului au obţinut, prin 

medaliile cucerite, recunoaşterea de buni competitori. 

Datorită unui interes real şi permanent pentru îmbunătăţirea pregătirii specifice şi a 

unor curricule particulare atent realizate şi planificate, luptătorii serviciului sunt capabili de 

performanţe deosebite. În cadrul unui singur exerciţiu tactic, o echipă de asalt poate alerga 2 

kilometri cu tot echipamentul (aproximativ 40 de kg), transportând ca îngreuiere anumite 

obiecte (ladă muniţie, scut anti-glonţ, scara tactica, corzi de alpinism, partener rănit etc.) şi 

instrumente de forţare a căilor de acces (berbeci, leviere, ciocane tactice, Libervit etc.) 



traversând şi escaladând diverse obstacole (gropi, garduri, ziduri, punţi, frînghii, labirinturi, 

funiculare etc.), reţinând detalii şi aspecte ce pot ajuta la îndeplinirea obiectivului de misiune 

şi executand diferite sarcini tactice, în aproximativ 15 minute.  

Pe parcurs, luptătorii au de executat trageri de selecţie sau de reacţie din diferite 

poziţii, cu arma neîncărcată şi asigurată în toc în mai puţin de trei secunde, de rezolvat 

diferite cerinţe şi situaţii tactice în condiţii de stres (zgomot intens, lumini puternice, 

intermitente, mediu intoxicat cu fum şi gaze etc.) de înotat în ţinută de lupta şi de recuperat 

diverse obiecte de la adâncime. Scafandrii de luptă pot opera la peste 50 de metri adancime 

iar trăgătorii grupei de lunetişti pot lovi un cui ori lama unui cuţit de la 100 de metri, astfel 

încât glonţul tăiat să producă pe fişa pozitionata in spate două găuri, ori pot nimeri o ţintă de 

20/10 de la 900 de metri. Toţi luptătorii sunt brevetaţi în alpinism de intervenţie sau 

scafandrerie de luptă şi dispun de cunoştinţe de prim-ajutor în campul de luptă.  

În cei douăzecisidoi ani de existenţă, S.I.A.S. a participat, în cooperare cu alte direcţii 

şi servicii din I.G.P.R. la un număr mare de misiuni (aproximativ 500 de misiuni pe an), 

majoritatea cu grad sporit de dificultate şi de periculozitate ori cu accentuate caracteristici 

teroriste.  Luptătorii săi au avut în faţa armei tot soiul de personaje infractoare, de la temuţii 

rakeţi şi fanaticii partizani P.K.K. la evadaţi şi dezertori înarmaţi, de la traficanţi de arme, 

droguri, carne vie sau organe umane, la celebri capi ai lumii interlope din România, de la 

ucigasi platiti si asasini la comanda, la atentatori de drept comun si teroristi.    

 

În încheierea prezentării acestei unităţi de elită a Poliţiei Române, redăm cuvântul 

comandantului S.I.A.S.:  

„S-ar putea spune, cu bună credinţă, că S.I.A.S. este o unitate de elită care 

acţionează cu maximă eficienţă, la ordin. Utilitatea acestei structuri a fost relevată prin 

soluţionarea unor cazuri deosebite, în cooperare cu alte unităţi din Aparatul Central, unele 

dintre acestea larg mediatizate la vremea respectivă. De multe ori, cetăţenii s-au întrebat 

cine sunt, de fapt, aceşti poliţişti din umbră. Pot să vă spun că sunt selectaţi pe baza unor 

criterii profesionale foarte riguroase, au o condiţie fizică foarte bună, sunt bine antrenaţi, 

sunt incoruptibili şi gata să-şi rişte viaţa atunci când misiunea încredinţată le-o cere. Mulţi 

dintre ei sunt sportivi de performanţă, campioni naţionali sau internaţionali. Acesta este 

sistemul nostru de valori, un combatant al acestei unităţi trebuind să aibă un profil moral 

deosebit. Aici nu se admit greşeli sau slăbiciuni de moment. Sunt antrenaţi zi de zi şi 

examinaţi într-unul dintre cele mai complexe şi mai cuprinzătoare sisteme de verificare. 

S.I.A.S. a luat fiinţă ca urmare a extinderii reţelelor mafiote pe plan local şi a înmulţirii 

infractorilor deosebit de periculoşi, înarmaţi cu arme de foc, pentru anihilarea cărora sunt 

necesare acţiuni deosebite şi oameni antrenaţi special în acest scop.”  

 

Cezar Cristea 

 

 

 


