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A devenit deja o tradiție pentru Facultatea de Jandarmi, ca în preajma zile de 3 aprilie- 

Ziua Jandarmeriei Române, aceasta să se preocupe de organizarea și desfășurarea unor activități 

specifice cu scopul de a sărbători și cinsti cum se cuvine această armă de elită a Ministerului 

Afacerilor Interne, Jandarmeria Română. 

În această zi de sărbătoare, au fost alături de noi distinși invitați ai instituțiilor de prestigiu 

din România, pentru a elogia momentul istoric înfăptuit acum 167 de ani de către Grigore 

Aelxandru Ghica și anume, semnarea ofisului domnesc care aproba Legiuirea pentru reformarea 

Corpului Slujitorilor de Jandarmi. 

Primul eveniment al zilei a constat în deschiderea Ediției a VII-a a Simpozionului Științific 

„Jandarmeria Română – tradiții și perspective”, de către rectorul Academiei de Poliție, comisar-

șef de poliție, prof.univ.dr. Daniel-Costel TORJE. La acest eveniment au luat cuvântul atât  

personalități recunoscute în mediul academic, cât și studenți ai instituției noastre. 

A doua parte a evenimentului a cuprins exerciții demonstrative ale studenților Facultății 

de Jandarmi, Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București și ale Brigăzii 

Speciale de Intervenție a Jandarmeriei. Tinerii, peste 800 la număr,  sosiți cu mic, cu mare în 

Academia de Poliție, au putut urmări mișcări și deplasări din instrucția de front, respectiv exerciții 

de mânuire a armamentului executat de studenții jandarmi, care a cuprins și un moment 

spectaculos de tragere cu muniție de manevră. Mai departe, profesioniștii din cadrul DGJMB și 

BSIJ au impresionat prin momente ca: aigurarea protecției unei persoane oficiale, intervenția în 

cadrul unei manifestații de protest, modul de acțiune în cazul atacului armat asupra autospecialei 

de transport valori, intervenția structurilor antiteroriste pentru capturarea și neutralizarea 

elementelor infractoare care au luat ostateci într-un autobuz, capturarea și neutralizarea 

elementelor de crimă organizată care au luat ostateci într-o clădire și intervenția cu prilejul unei 

manifestații sportive. 

Jandarmeria Română desfășoară o gamă variată de  misiuni, dintre care amintim asigurarea 

ordinii publice și restabilirea acesteia atunci când situația o impune, la o serie de evenimente 



spontane, cultural-artistice ori manifestații de protest. Oaspeții au putut urmări în cadrul 

demonstrativelor atât intervenția trupelor speciale ale Jandarmeriei Române, cât și dispozitivele 

canine și celebrii „cai jandarmi”. 

 Evenimentul de amploare a fost apreciat de toți cei prezenți, iar în aplauzele mulțimii,  

jandarmii au ieșit de pe platoul Academiei, misiunea fiind terminată cu succes. 

 La finalul demonstrațiilor, conducerea Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, a 

mulțumit tututor celor prezenți și a urat : „La mulți ani, Jandarmeria Română”! 
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