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O echipă unică 
și specială

Grupa ecvestră a Poliției Locale Ploiești

G rupa ecvestră a Poliției 
Locale Ploiești, sau mai 
oficial spus, structură a 

”Compartimentului intervenție 
rapidă și grupa ecvestră a 
Poliției Locale Ploiești” a fost 
înființată în 2005 cu scopul de 
a asigura ordinea și liniștea 
publică în zonele din municipiu 
unde nu se poate interveni cu 
mașina. 
Coordonată de Mihai Iones-
cu, agent superior, șef grupa 
călare, echipa cailor „polițiști” 
îi are în componență pe Elyk- 
pur sânge englez, născut în 
Irlanda și importat din Ungaria, 
Șarlatan- pur sânge englez, 
Solvent- pur sânge englez, 
Gingis Han- gidran, Ulise- pur 
sânge englez, Silvester- tot pur 
sânge englez și Speedy- cal de 
sport românesc. 

Caii sunt îngrijiți și găzduiți la 
Hipodromul din Ploiești, patru 
dintre ei fiind dați gratuit în 
custodia primăriei printr-un 
contract de comodat încheiat 
cu SC Arena București - pri-
măria asigurându-le hrană, 
vitamine, pază, manopera la 
potcovit- iar ceilalți doi fiind 
donație către primărie de la 
aceeași societate.

Au pus pe fugă galeria 
Rapidului 
Până anul trecut, grupa călare 
a Poliției Locale era unică în 
țară, în 2010 înființându-se la 
Târgu Mureș și la Deva, echipe 
oarecum similare, formate însă 
doar din doi cai, care participă 
în special la parade și eveni-
mente ecvestre.

I-ați văzut văzut deseori patrulând prin parcuri, participând la parade, sau intervenind 
prompt acolo unde nu se poate pătrunde cu mașina. Sunt frumoși, impunători, rapizi 
și sunt unici în țară. Este vorba despre caii grupei ecvestre a Poliției locale Ploiești. De 
șase ani, cai și călăreți, reușesc să asigure liniștea și ordinea publică în municipiu, dar 
și să încânte privirile trecătorilor și iubitorilor de cai cu alura lor zveltă și elegantă.

Activitatea ploieștenilor este 
însă una complexă. Pe lângă 
misiunea de menținere a 
ordinii în cartierele mărginașe 
ale Ploieștiului- Bariera 
București, Mimiu- și partici-
parea la evenimente sportive 
și parade, caii polițiștilor au 
intervenit prompt acolo unde a 
fost nevoie de ei. ” În 2006, cu 
patru cai am reușit să liniștim 
galeria Rapidului la un meci din 
Cupa României, suplinind astfel 
munca a 60 de jandarmi”, ne-a 
mărturisit șeful grupei călare, 
agent superior Mihai Ionescu. 
O altă misiune importan-
tă a grupei ecvestre a fost 
intervenția prețioasă în cazul 
unei sustrageri din magistrală, 
a unor produse petroliere, zonă 
unde era dificilă pătrunderea 
cu autoturismul. De asemenea, 
polițiștii călare sunt invitați 
periodic, în țară, să ia parte la 
unele parade sau evenimen-
te organizate de autoritățile 
locale. 

Pasiune și experiență 
în echitație
Ca să ajungi în grupa călare, 
este nevoie să fii nu numai 
polițist ci și să ai un nivel foarte 
bun în echitație. Toți cei șase 
agenți care călăresc caii Poliției 
Locale au absolvit cursuri de 
echitație, susținute chiar cu 
șeful lor, dl. Mihai Ionescu. 
Pasionat de cai din copilărie, de 
20 de ani activând ca antrenor, 
acoperind discipline complexe- 
dresaj, probă completă, ob-
stacole etc.- Mihai Manea are 
un palmares demn de reținut. 
Este campion național în 2004, 
2005 și 2006 la cursele de trap, 
câștigător al premiului Dunărea 
(Ungaria), ocupantul locului al 
III-lea la Campionatul European 
de driveri de la Budapesta 
(2004). Așadar, o experiență 
solidă în sporturile ecvestre 
și o pasiune imensă pentru 
aceste animale minunate sunt 
atuu-rile pentru a reuși în 
această carieră.
 Raluca Ene

Grupa călare a Poliției Locale Ploiești intervine prompt 
în zonele unde nu se poate pătrunde cu mașina.

Caii frumoși ai Poliției locale sunt mândria celor care 
îi călăresc, dar și a ploieștenilor care îi privesc atunci 
când aceștia patrulează prin diferite zone ale orașului.

Toți cei șase agenți care călăresc caii Poliției Locale au 
absolvit cursuri de echitație, susținute chiar cu șeful 
lor, dl. Mihai Ionescu.


