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EXERCIȚIU “MOLDAVIA 16 ”
În perioada 28 martie – 01 aprilie 2016, în municipiul Iaşi se va desfăşura exerciţiul
de antrenament “MOLDAVIA 16”, la care vor participa structuri componente ale
Sistemului Naţional de Prevenire şi Combatere a Terorismului din România, având drept
scop dezvoltarea capacităţii de interoperabilitate în sistem integrat, precum şi verificarea
capacităţii de reacţie şi intervenţie a forţelor de ordine, în diferite situaţii.
“MOLDAVIA 16” este un exerciţiu de antrenament planificat, bazat pe scenarii
adaptate după posibile situaţii reale, la care vor participa reprezentanţi din cadrul
Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Inspectoratului General al Poliţiei Române,
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Iaşi,
Inspectoratului de Poliție Județean Iași, Inspectoratului pentru Situații de Urgența al județului Iași,
Grupării Mobile de Jandarmi Bacău, Direcţiei Generale Management Operaţional a M.A.I.,
Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism, S.T.S. precum şi din cadrul Serviciului Român de
Informaţii.
O parte din activităţile cuprinse în scenariu, se vor desfăşura în spaţiul public, fără a
afecta buna desfăşurare a activităţilor instituţionale sau cetăţeneşti şi fără a impune
restricţii majore de circulaţie. Exercițiile vor avea loc în următoarele locații:
•

PIAŢA PALAT – 29 martie 2016, între orele 10.00 – 12.00

•

ȘOSEAUA IAȘI - HLINCEA – 30 martie 2016, între orele 10.00 – 13.00

•

SEDIUL JUDECĂTORIEI IAŞI – 31 martie 2016, între orele 14.00 – 16.00.

De asemenea, pentru a se evita orice incident nedorit, la nivelul municipiului Iaşi s-a
desfăşurat o campanie de informare a populaţiei, referitoare la organizarea şi desfăşurarea
exerciţiului, precum şi la măsurile specifice asigurate de forţele de ordine.
În cazul cetățenilor care se vor afla în zona desfășurării unui exerciţiu, le adresăm
rugămintea de a-și păstra calmul şi de a respecta indicaţiile forţelor de ordine.
Informații suplimentare în perioada desfășurării exercițiului se pot obține le telefon:
0232/410436.
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