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        MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE                          

                    JANDARMERIA ROMÂNĂ                                  

             

 

 

 

  INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN BUZĂU 

       SERVICIUL ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ 

 

 

 

 

      Către, 

               INSTITUŢIA    PREFECTULUI  -  JUDEŢUL   BUZĂU 

                                 deconcetrate@prefecturabuzau.ro 
  

 

  

       
 

     La adresa dumneavoastră nr. 16575 / 05.12.2018, avem onoarea să vă înaintăm 

Raportul  privind măsurile dispuse pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine şi 

siguranţă publică, atât în peroada premergătoare, cât şi pe timpul manifestărilor prilejuite de 

Centenarul Marii Uniri.  

 

 

 

                                                                   Cu stimă, 

                                          INSPECTOR ŞEF AL I.J.J. BUZĂU                                                                                           
                                              Locotenent colonel       

                                                   Virgil CUERU 
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RAPORT 

  privind măsurile dispuse pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine şi 

siguranţă publică, atât în peroada premergătoare, cât şi pe timpul manifestărilor prilejuite 
de Centenarul Marii Uniri 

 

Având în vedere amploarea evenimentelor organizate şi desfăşurate la nivelul judeţului 

Buzău pentru sărbătorirea Centenarului Marii Uniri, faptul că acestea s-au desfăşurat pe parcursul 

întregului an iar oficialităţile participante au fost de la cel mai înalt nivel, inclusiv demnitari şi 

militari străini, pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău afost o adevărată provocare pentru 

a identifica, adopta şi pune în practică cele mai eficiente măsuri pe segmentul asigurarii ordinii şi 

siguranţei publice. 

Principalii organizatori ai evenimentelor dedicate Centenarului, la nivel judeţean, au fost 

Instituţia Prefectului – Judeţul Buzău, Consiliul Judeţean Buzău, Divizia 2 Getica şi Primăria 

Municipiului Buzău. 

Ţinând cont de încărcătura emoţională şi istorică a evenimentului, faptul că pentru 

realizarea acestui deziderat al romanilor s-au jertfit multe vieţi, toate evenimentele în spaţiul public 

dedicate simbolurilor naţionale, de celebrare a zilelor diverselor arme sau o serie de evenimente 

comemorativ religioase din acest an s-au desfăşurat sub sigla Centenarului având o organizare 

aparte comparativ cu anii precedenţi. 

Inedit pentru acest an au fost organizarea, în municipiul Buzău a două evenimente dedicat 

strict Centenarului Marii Uniri. 

Primul în ordinea în care au avut loc fiind dezvelirea bustului lui Alexandru Marghiloman 

activitate care s-a desfăşurat în parcul Marghiloman şi la care au participat membrii ai 

Parlamentului României şi oficialitaţi locale. Acestă activitate a impus o planificare mai riguroasă a 

activităţilor de asigurare a ordinii publice prin prisma invitaţilor la eveniment şi mai puţin datorat 

numărului de participanti, cu toate că şi acesta a fost semnificativ. 

Al doilea eveniment, prilejuit de comemorarea Zilei Eroilor, a fost un eveniment complex, 

planificat pe parcursul a două zile în care au avut loc mai multe activităţi la care au participat înalţi 

demnitari români şi străini dar şi militari străini. 

Toate manifestările prilejute de Ziua Eroilor au atras un public numeros, media 

participanţilor fiind de 6000/eveniment culminând, în data de 17.05.2018 unde, la ceremonialul 

militar şi religios organizat pe Calea Eroilor din Municipiu au participat peste 10000 de persoane. 

Din punct de vedere al măsurilor adoptate pentru asigurarea ordinii şi linistii publice, cu 

acest prilej, au avut loc premiere pentru judeţul Buzău, constând în: 
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- coordonarea efectivă a forţelor de ordine publică a fost realizată printr-un comandament 

operaţional compus din specialişti din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului 

General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi structurile centrale 

ale Ministerului Apărării Naţionale; 

- în intervalul 14-18.05.2018, a la reşedinţa I.J.J. Buzău a fost activat Comandamentul 

Operaţional Judeţean compus din reprezentanţii tuturor instituţiilor angrenate în misiunea de 

asigurare a ordinii publice; 

- organizarea, planificarea, conducerea şi executarea misiunii de asiguare a ordinii publice a 

fost realizată de Gruparea de Jandarmi Mobilă Ploieşti şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 

Buzău; 

- au fost solicitate garduri de protecţie şi delimitare de la 4 structuri de jandarmerie limitrofe 

care au însumat peste 700 de metri liniari; 

- în misiuni au fost planificaţi peste 300 lucrători din cadrul MAI pentru fiecare misiune de 

asigurare a ordinii publice în parte; 

- au fost aplicate măsuri specifice cu caracter antiterorist suplimentare; 

Un caracter de noutate, în acest an, l-a avut organizarea paradei militare prilejuită de 

sărbătorirea Zilei Naţionale a României pe Calea Eroilor din municipiul Buzău. 

Chiar dacă misiunea de asigurare a ordinii publice a fost una complexă, fiind necesar să 

solicităm şi sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi Ploieşti, pe baza lecţiilor învăţate cu prilejul 

activităţilor dedicate Zilei Eroilor, aceasta a fost dusă la bun sfărşit fără a exista vreo situaţie de 

perturbare a ordinii publice.  

De menţionat că, pentru sărbătorirea Zilei Naţionale a României, în data de 01.12.2018 au 

fost organizate un număr de 15 manifestări publice în 13 localităţi, în misiuni fiind angrenati un 

număr de 247 jandarmi din cadrul I.J.J. Buzău şi 15 jandarmi din cadrul Grupării Mobile de 

Jandarmi Ploieşti totodată constituind şi cel mai mare număr de adunări publice organizat în aceeaşi 

zi în judeţul Buzău ceea ce a constituit o reală provocare în planificarea efectivelor pentru 

asigurarea ordinii publice pentru fiecare eveniment în parte. 

În ceea ce priveşte celelalte activităţi de asigurare a ordinii publice, Inspectoratul de 

Jandarmi Judeţean Buzău a adoptat măsurile specifice din competenţă, şi a desfăşurat o serie de 

activităţi, cum ar fi: 

- intensificarea schimbului de date intra şi interinstituţional şi utilizarea platformelor de 

socializare în mediul virtual pentru a cunoaşte în timp util eventualele stări de nemulţumire sau 

tensionate în rândul populaţei, precum şi obţinerea de informaţii cu privire la orice încercare de 

încălcare a ordinii publice; 
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- menţinerea unei legături permanente cu reprezentanţii mass-media în scopul informării 

populaţiei cu privire la atribuţiile Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Buzău, manifestările 

importante ce vor avea loc în zona de competenţă şi care sunt obligaţiile celor care vor participa 

la acestea;  

  - preocuparea permanentă pentru cunoaşterea stărilor de nemulţumire din râdul populaţiei 

pentru a putea interveni cu promptitudine în eventualitatea unor tulburări grave ale ordinii 

publice; 

 

- planificarea efectivelor care execută misiuni de asigurare a ordinii publice în raport cu 

gradul de risc al manifestării; 

- implementarea conceptului lecţiilor învăţate pentru gestionarea tuturor manifestărilor 

publice; 

De menţionat este că Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău a organizat o serie de 

activităţi dedicate Centenarului Marii Uniri, precum „Ceremonialul militar şi religios de depunere 

de coroane la Monumentul Eroilor” din incinta Cimitirului Eroilor precum şi simpozionul „Rolul 

Jandarmeriei Române în timpul Primului Război Mondial şi în înfăptuirea Marii Uniri ”, activităţi 

organizate în contextul găzduirii de către unitatea noastră a Consiliului Militar al Jandarmeriei 

Române în perioada 17-18.10.2018. 

La aceste evenimente au participat reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne, istorici 

şi oficialităţi locale, comanda Inspectoratului General al Jandarmeriei Române precum şi toţi 

comandanţii Inspectoratelor Judeţene de Jandarmi. 

Având în vedere că la nivelul judeţului Buzău nu au fost evenimente grave în ceea ce 

priveşte tulburarea ordinii şi liniştii publice, cu impact mediatic, apreciem că măsurile preventive 

adoptate şi-au atins scopul, I.J.J Buzău continuând să adapteze aceste măsuri evoluţiei societăţii 

actuale pentru a răspunde cu promptitudine şi eficient unor eventuale noi provocări.     

 

                            

                                                                                                                   Întocmit,                                            
                                           Şef Serviciu OSP 

                                                                             Mr. 

                                                                 Iuliu NĂNESCU 


