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         MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE                          

                    JANDARMERIA ROMÂN                                   

             

 

 

 

  INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN BUZ U 

       SERVICIUL ORDINE ŞI SIGURANŢ  PUBLIC  

 

 

 

 

      C tre, 

                 

                  INSTITUŢIA PREFECTULUI  -  JUDEŢUL BUZ U 

                                       deconcentrate@prefecturabuzau.ro  
 

        

           Având în vedere num rul mare de manifest ri în spaţiul public, în special cu caracter 

religios, intensificarea comerţului cu produse alimentare tradiţionale şi semivacanţa de care 

beneficiaz  majoritatea angajaţilor, în conformitate cu competenţele conferite de lege dar şi pentru 

punerea în aplicare a responsabilit ţilor stabilite prin Planul de m suri pentru buna desf şurare a 

activit ţii de comercializare a produselor alimentare şi nealimentare tradiţionale, precum şi 

asigurarea unui climat corespunz tor de ordine şi siguranţ  , atât în perioada premerg toare cît şi în 

timpul S rb torilor Pascale, la nivelul judeţului Buz u, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buz u a 

avut în vedere urm toarele activit ţi: 

          - monitorizarea evoluţiei situaţiei operative şi adoptarea capacit ţii operaţionale la tendinţele 

evolutive ale acesteia; 

          - intensificarea schimbului de date şi informaţii cu instituţiile cu atribuţii în domeniul ordinii 

şi singuranţei publice; 

         - asigurarea ordinii publice pe timpul activit ţilor cu public numeros; 

         - intensificarea activit ţilor de menţinere a ordinii publice pe traseele montane şi în staţiunea 

balneoclimateric  S rata Monteoru; 

         - asigurarea sprijinului în acţiunile derulate de instituţiile care se ocup  cu controlul 

alimentaţiei publice, la solicitarea acestora; 

         - suplimentarea dispozitivului de menţinere a ordinii publice în sistem integrat în conformitate 

cu prevederile O.M.A.I. 60/2010 privind organizarea şi executarea activit ţilor de menţinere a 

ordinii şi siguranţei publice; 

          - asigurarea capacit ţilor de intervenţie potrivit atribuţiilor Jandarmeriei Române: 
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          - intensificarea activit ţilor pe linia pazei şi protecţie instituţionale la obiectivele asigurate cu 

paz  cu efective de jandarmi; 

          - executarea de activit ţi de prevenire cu ocazia misiunilor de asigurare a ordinii publice; 

          - dimensionarea corespunz toare şi amplasarea în zone de interes operativ a echipajelor de 

intervenţie din cadrul structurii de acţiuni speciale şi antiteroriste. 

    În urma analizei activit ţilor desf şurate în perioada 31.03 – 09.04.2018, la nivelul I.J.J. 

Buz u au fost obţinute urm toarele rezultate: 

- a fost asigurat  ordinea public  la 4 manifest ri religioase şi 6 manifest ri sportive cu un 

num r de 151 efective. 

În sprijinul jandarmilor care au asigurat ordinea public  la Arhiepiscopia Buz ului şi Vrancei şi 

la Mân stirea Ciolanu în noaptea de Înviere au acţionat şi 16 jandarmi din cadrul Grup rii de 

Jandarmi Mobil  Ploieşti; 

- în perioada 04-06.04.2018, efective din cadrul unit ţii au suplimentat dispozitivul de 

menţinere ordinii publice în zona bisericilor, instituţiei noastre revenindu-i în responsabilitate 3 

astfel de l caşe de cult situate pe str. Transilvaniei, Orizontului şi Oltului.  

- în perioada 31.03 – 09.04 au fost organizate 9 misiuni de menţinere pe traseele turistice din 

zona montan  a judeţului Buz u cu 21 efective iar în zona Staţiunii balneoclimaterice S rata 

Monteoru au fost organizate 8 patrule cu 16 efective; 

- o particularitate a s rb torilor Pascale o constituie num rul mare de persoane care ajung în 

zona de agrement Haleş – Ciolanu. Anul acesta în unele zile s-a apreciat ca fiind prezente 

aproximativ 3000 de persoane. În scopul prevenirii evenimentelor cu impact asupra ordinii publice 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buz u a desf şurat, în cooperare cu efective din cadrul IPJ 

Buz u, misiuni de menţinere a ordinii publice în zona menţionat . 

Au fost organizate patrule permanent, începând cu data de 06.04.2018 şi pâna în data de 

09.04.2018, în total fiind utilizate 34 de efective. 

-  a fost suplimentat dispozitivul de menţinere a ordinii publice sub coordonarea I.P.J. Buz u, în 

perioada analizat  fiind executate un num r de 84 patrule mixte cu 92 jandarmi şi un num r de 38 

patrule independente cu 151 jandarmi. 

- structura de acţiuni speciale din cadrul I.J.J. Buz u a fost direcţionat  c tre zonele aglomerate, 

aceasta acţion nd cu preponderenţ  pe raza localit ţii Tis u; 

În perioada analizat  au fost executate 128 activit ţi preventive, ocazie cu care au participat 

2770 persoane şi au fost distribuite 310 pliante şi fly-ere. 

Totodat , au fost constatate 128 contravenţii şi au fost aplicate sancţiuni în valoare de 21.900 

lei.   
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Av nd în vedere c  la nivelul judeţului Buz u nu au fost înregistrate tulbur ri ale ordinii 

publice apreciem c  m surile luate la nivelul instituţiei noastre şi-au atins scopul şi au contribuit la 

efortul comun al instituţiilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice pentru menţinerea unui climat 

de siguranş  civic .  

 

                                             Cu stim ,  
                            Î /  INSPECTOR ŞEF AL I.J.J .BUZ U  

       Locotenent colonel  

                    Virgil CUERU  


