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INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN BUZ U

C tre,
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BUZ U

La adresa dumneavoastr nr. 20400 din 18.10.2017, avem onoarea s v înaint m
„Informarea privind modul de organizare şi executare a misiunilor în zona montan şi pe traseele
turistice”.

Cu stim ,
Î / INSPECTOR ŞEF AL I.J.J.BUZ U
Locotenent -colonel
Virgil CUERU
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Informare

privind modul de organizare şi executare
a misiunilor de ordine public în zona montan şi pe traseele turistice

În ultimii ani, zona montana a judeţului Buz u a cunoscut o ascensiune în ceea ce priveşte
aprecierea în rândul pasionaţilor de drumeţii montane fapt ce s-a remarcat atât în num rul de
turişti raportaţi de catre autorit ţi ca fiind înregistraţi în zona Bisoca, Nehoiu, Siriu, Gura Teghii,
Colţi precum şi în încerc rile de dezvoltare a infrastructurii(drumuri de acces, cabane şi pensiuni,
trasee marcate corespunz tor, puncte de informare, etc.)
Menţinerea ordinii şi liniştii publice în zonele montane din judeţul Buz u şi prevenirea
producerii unor incidente care s

pun

în pericol turiştii reprezint

unul din obiectivele

importante ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Buz u mai ales prin intermediul efectivelor
din cadrul Posturilor montane de jandarmi existente în localit ţile principale de pe cursul râului
Buz u, cel mai important fiind cel din oraşul Nehoiu, precum şi a ofiţerilor şi subofiţerilor din
cadrul Compartimentului Prevenire şi Combatere a Faptelor Antisociale.
O particularitate a judeţului Buz u este c la nivelul Consiliului Judeţean nu este constituit
un serviciu salvamont, toate situaţiile în care turiştii, din diferite motive, s-au aflat în dificultate
în zona montan şi au avut nevoie de sprijinul autorit ţilor au fost salvaţi de jandarmii din cadrul
posturilor montane despre care trebuie menţionat faptul c fiecare a absolvit diferite cursuri de
alpinism şi escalad , schi şi salvare în mediul montan.
În prezent Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buz u are în organigram 2 posturi de
jandarmi montani cu un num r total de 17 militari cu sedii în localit ţile Nehoiu şi Berca şi care
asigur toate zonele de interes turistic din jum tatea de nord a judeţului şi un post de jandarmi în
staţiunea balneoclimateric S rata Monteoru. În afara sezonului, cei 8 jandarmi din cadrul
postului de jandarmi din staţiune acţioneaz în sistem integrat pentru menţinerea ordinii publice
cu efective din cadrul poliţiei naţionale dup principiul competenţei teritoriale.
În anul 2017 efectivele din cadrul posturilor montane şi a postului balneoclimateric au
desf şurat 829 de misiuni de menţinere a ordinii publice în zonele din competenş cu un efectiv
de 1661 jandarmi, dintre acestea 258 de misiuni fiind executate pe traseele montane şi în zona
adiacent a acestora iar 218 misiuni în staţiunea balneoclimateric S rata Monteoru.
Totodat , efectivele din cadrul posturilor de jandarmi au participat la 52 misiuni de
asigurare a ordinii publice cu ocazia diferitelor manifest ri în spaţiul public, cu un efectiv de 416
jandarmi.
NESECRET
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău
Telefon /fax : 0238/721702; 0238/717434, Interior : 24561, Str. Bazalt nr.15 Buzău
2/4

În perioada analizat jandarmi din cadrul posturilor montane şi a postului balneoclimateric
au desf şurat un num r de 27 misiuni în cooperare cu alte instituţii ale statului, în principal cu
ocoalele silvice de pe raza de competenţ , cu custozii celor dou arii naturale protejate Siriu şi
Penteleu precum şi cu reprezentanţii DSVSA.
Aşa cum se poate remarca şi din media local
caracterizat

şi naţional , ultima oerioad

este

de un num r tot mai mare de semnal ri ale prezenţei animalelor s lbatice

periculoase în apropierea sau chiar în interiorul zonelor locuite iar jandarmeria are
responsabilitatea intervenţiei pentru asigurarea zonei şi protejarea populaţiei, în acest sens fiind
executate un num r de 20 de misiuni.
Totodat au fost desf şurate 11 misiuni de c utare şi salvare a unor persoane semnalate c
s-au r t cit sau au r mas blocate pe munte, în fiecare dintre situaţii, pe lâng efectivele destinate
intervenţiei, jandarmeria având rol de coordonator al activit ţii de c utare şi beneficiind şi de
aportul voluntarilor din cadrul SVSU al UAT-urilor competente, persoanele au fost g site,
nefiind înregistrate probleme deosebite.
Pe parcursul anului 2017 efectivele din cadrul posturilor de jandarmi au constatat un
num r de 720 contravenţii în valoare de 478750 lei.
De evidenţiat faptul c , dintre aceste contravenţii 113 sancţiuni contravenţionale sunt
aplicate persoanelor fizice şi juridice care nu au respectat regimul juridic al cointravenţiilor
silvice, valoarea ace3stora fiind de 287300 lei. În acest sens au fost recuperaţi 150 mc lemn, fiind
comfiscate 12 atelaje hipo, 13 autoutilitare, 9 motofier straie şi 2 topoare.
Cu ocazia celor 89 de acţiuni de prevenire şi combatere a sustragerilor de material lemnos,
în care au fost angrenate 195 de efective au fost constatate 11 fapte penale cu 15 autori.
Fiind, în judeţul Buz u, singura instituţie a statului cu o structur bine determinat şi
personal calificat în ceea ce priveşte menţinerea unui climat optim al ordinii publice şi asigurarea
siguranţei cet ţenilor în zonele montane, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buz u s-a preocupat
în mod deosebit de activit ţile preventive desf şurate cu grupuri ţint de elevi din instituţiile de
înv ţ mânt preuniversitar, referitoare la prevenirea r t cirilor şi accidentelor în zona montan .
Astfel, pe parcursul anului 2017 au fost desf şurate 41 de acţiuni preventive ocazie cu care
s-au împ rţit peste 1460 de pliante. La aceste acţiuni ne-am bucurat de prezenţa unui num r de
1600 de elevi din înv ţ mîntul preuniversitar.
Informaţiile furnizate au avut o latur teoretic , dar şi una practic , de cele mai multe ori
acestea împletindu-se.
De asemenea, a devenit o regul ca în lunile în care zonele montane din judeţul Buz u
cunosc un aflux mare de turişti, jandarmii montani s intensifice schimbul de informaţii cu
proprietarii de pensiuni şi administratorii de tabere pentru a avea din timp informaţii despre
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prezenţa unor grupuri de turişti şi programul acestora pentru a fi în m sur s îi monitorizeze în
cazul în care fac drumeţii montane

Cu stim ,
INSPECTOR ŞEF AL I.J.J. BUZ U
Locotenent-colonel
Virgil CUERU

Întocmit
Şef Serviciu O.S.P.
Mr.
Iuliu N NESCU
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