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localitatea Rânzeşti, comuna Fălciu. În acest caz, câinele de serviciu Puya a avut un rol determinant în 

rezolvarea cazului, conducând anchetatorii către locul unde se afla vinovatul. 

 

Câinii de prelucrare a urmei umane din cadrul IPJ Vaslui 

Fiind dotați cu un puternic simț olfactiv și un auz excepțional, echipele canine sunt de 

neînlocuit. În noiembrie 2019 de exemplu, echipa de salvare-căutare din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne a reprezentat cu cinste România, în efortul comun al statelor europene de a ajuta Albania după 

un mare cutremur. Pregătirea riguroasă combinată cu legătura puternică dintre ei și instructori, îi 

transformă în ajutoare de nădejde în misiunile de salvare. 

 Rico are 7 ani și este câinele de serviciu al agentului șef principal de poliție, Gopșa Ovidiu 

Adrian, din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vaslui. Cu toate că avea deja doi ani când fost 

adus, cu multă răbdare și blândețe din partea lui Ovidiu, în doar patru luni cei doi au reușit să devină 

un cuplu chinotehnic reușit. Mai ales că misiunile câinilor de mirosuri nu sunt deloc ușoare: pe lângă 

descoperirea furturilor, prelucrarea urmei înseamnă și descoperirea corpurilor umane îngropate, 

detectarea produselor din tutun sau detectarea de substanţe stupefiante. 

 Misiunile câinilor din cadrul Poliției, sunt completate de misiunile de asigurare și menținere a 

ordinii publicce, care vor fi executate de cei șase câini din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi 

Vaslui. Câinii de serviciu Obifa, Rad, Picafu, Daeb, Dur și Pecenu sunt specializați în patrulare și 

intervenție și vor sprijini eforturile jandarmilor vasluieni pe timpul misiunilor specifice. 

Instructajul câinelui este o lecție și pentru conducătorul responsabil; Ovidiu a observat la Rico 

că este calm, indiferent de situație. „Cel mai bun lucru pe care l-am învățat de când am preluat câinele 

de serviciu este calmul său în orice situație. Relația de prietenie dintre mine și Rico este una 

necondiționată de faptul că îl cert sau îl laud; mă surprinde să văd mereu, cum câinele ne învață despre 

răbdare și iertare”.  

Dealtfel, lecția este completă abia atunci când și noi învățăm de la câini. Animalele ne dau 

multe exemple bune: altruismul, iubirea, munca în echipă, onoarea, cinstea, motivația de a lupta până 

la capăt… Avem nevoie de toate acestea, ca să ne facem lumea mai bună! 

După încredere și iertare, o altă lecție pe care ne învață un câine este și conexiunea, legătura 

sufletească ce ne face mai responsabili și mai deschiși unii față de ceilalți.  

Prezenți la numeroase evenimente de Porți deschise, câinii polițiști i-au convins pe numeroși 

tineri să urmeze această frumoasă carieră. Însă mai presus de carieră, câinele ne aduce aminte de 

importanța jocului, a ieșitului în aer liber și ne arată ca totul va fi bine. Răbdarea acestui preten devotat 

duce relația om-patruped la un alt nivel de cunoaștere, ascultare, protecție și, mai ales, de iubire. 

 

Ministerul Afacerilor Interne poartă și astăzi încărcătura istoriei, tradiției, a faptelor de 

onoare pe care fundamentăm parcursul acestei instituții. După aproape 160 ani de existență, munca în 

echipă, solidaritatea, corectitudinea sunt valori care însuflețesc încă misiunea fiecărui angajat din 

Ministerul Afacerilor Interne, definind activitatea noastră de zi cu zi. Prin această inițiativă a 

poveștilor de viață despre „Oamenii în uniformă”, considerăm că putem contribui la consolidarea 

integrității și, implicit, a încrederii cetățenilor în serviciile prestate de angajații Ministerului 

Afacerilor Interne, instituție esențială pentru buna funcționare a societății. 
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