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C  Ă  T  R  E  , 
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BUZĂU 

COLEGIUL PREFECTURAL AL JUDEŢULUI BUZĂU 
  

 
 
 În conformitate cu Hotărârea nr. 5 din 17.12.2018 emisă de Instituţia Prefectului 

Judeţul Buzău - Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, precum şi cu prevederile Planului 

de măsuri pentru buna desfăşurare a activităţilor de comercializare a produselor 

alimentare şi nealimentare tradiţionale, precum şi asigurarea unui climat corespunzător 

de ordine şi siguranţă publică, atât în perioada premergătoare, cât şi în timpul 

Sărbătorilor de iarnă, la nivelul judeţului Buzău, vă înaintăm alăturat Nota de informare 

privind activităţile desfăşurate de efectivele I.P.J. Buzău pentru asigurarea unui climat de 

siguranţă civică în perioada  sărbătorilor de iarnă 2018-2019. 

 
 
           Cu stimă,  
 
 
 
 

ŞEFUL INSPECTORATULUI 
Comisar şef de poliţie, 

PANTAZI VIRGIL LAURENŢIU 
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NOTA DE INFORMARE 

privind activităţile desfăşurate de efectivele I.P.J. Buzău pentru asigurarea unui  
climat de siguranţă civică în perioada premergătoare şi în timpul   

Sărbătorilor de iarnă 2018-2019 
 
 
 1. Efectuarea de verificări în unităţi de producţie, unităţi de distribuţie şi 
comercializare a produselor alimentare, unităţi de alimentaţie publică, pieţe 
agroalimentare,  în ceea ce priveşte respectarea condiţiilor de fabricare, depozitare, 
transport şi comercializare a produselor tradiţionale de origine animală şi nonanimală, 
precum şi a condiţiilor igienico-sanitare, existenţa documentelor însoţitoare, marcarea 
şi etichetarea(carne şi preparate din carne, ouă, produse de panificaţie/patiserie, 
dulciuri, legume, fructe, vin, etc.). Verificarea condiţiilor de transport şi comercializare 
a animalelor vii şi a produselor de origine animală şi nonanimală. Verificarea unităţilor 
de alimentaţie publică, pensiunilor agroturistice care organizează evenimente festive 
specifice sărbătorilor de iarnă. 

În 17.12.2018 – 07.01.2019, lucrători din cadrul Serviciului de Investigare a 
Criminalităţii Economice au acţionat pe raza judeţului Buzău pe linia prevenirii şi combaterii 
ilegalităţilor ce se comit în domeniul transportului şi comercializării de produse alimentare şi 
nealimentare specifice sărbătorilor de iarnă. În urma activităţilor desfăşurate, cei 29 de 
lucrători de poliţie au verificat un număr de 109 agenţi economici. Cu această ocazie au fost 
constatate 2 infracţiuni şi au fost aplicate 82 de sancţiuni contravenţionale, din care 80 la 
Legea nr. 12/1990 rep., în valoare totală de 275.000 lei. Totodată au fost confiscate bunuri în 
valoare de 30.040 lei şi indisponibilizate bunuri în valoare de 11.270 lei. 
          
 2. Efectuarea de acţiuni şi controale pe linia prevenirii şi combaterii furturilor de 
material lemnos şi a pomilor de Crăciun, precum şi a comercializării acestora. 

În perioada analizată, au fost desfăşurate 27 de acţiuni şi controale, din care 21 cu 
efective proprii şi 6 la care au participat şi alte cadre ale Ministerului Afacerilor Interne. 

Cu această ocazie, au fost verificate 30 de obiective, 3 exploatări forestiere, 5 
instalaţii de debitare/depozitare a materialului lemnos, 19 în alte domenii (pieţe, târguri şi 
oboare sau control transport material lemnos). 

Au fost aplicate un număr de 12 contravenţii, în valoare totală de 25.450 lei, din 
acestea 7 fiind la regimul Legii nr. 171/2010 privind domeniul silvic. 
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Au fost confiscaţi un număr de 230 pomi de Crăciun în valoare de 4.600 lei şi un 
volum de 8,53 mc lemn de foc în valoare de 1.945 lei. 

 
Exemple semnificative: 

• În  baza Planului cadru de acţiune “POMI DE CRĂCIUN 2018”, în perioada analizată, 
lucrători ai I.P.J. Buzău au depistat un pădurar ce deţinea în incinta unui canton silvic 230 
pomi de Crăciun, specia brad, ce nu purtau amprenta dispozitivului special de marcat şi 
pentru care nu a putut prezenta documente legale de provenienţă.   

Faţă de acesta s-a luat măsura sancţionării conf. art. 19, alin. 2, lit. a si art. 21, lit i din 
Legea 171/2010 privind domeniul silvic, cu sancţiune contravenţională în valoare de 3.000 
lei, iar ca măsură complementară s-a luat măsura confiscării celor 230 pomi de Crăciun in 
valoare de 4.600 lei. 

 
3. Adoptarea, în cooperare cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniul 

asigurării şi menţinerii climatului de ordine şi siguranţă publică, a măsurilor specifice 
cu caracter antiterorist, pentru prevenirea unor posibile riscuri de această natură în 
zone cu aglomerări mari de persoane, obiective de interes public, inclusiv lăcaşuri de 
cult, precum şi la obiectivele din responsabilitatea M.A.I.. 

Având în vedere documentele programatice de organizare în sistem integrat a 
activităţilor instituţiilor cu atribuţii  în domeniu, precum şi evoluţia situaţiei operative, la 
nivelul judeţului au fost organizate şi executate mai multe acţiuni punctuale, precum şi  
măsuri de ordine publică ca urmare a manifestărilor publice prilejuite de sărbătorirea zilelor 
de 1  Decembrie şi 22 Decembrie, dar şi pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă 
civică cu ocazia sărbătoririi Revelionului în spaţiul public pe raza municipiilor Buzău şi 
Râmnicu Sărat, dar şi a oraşului Pătârlagele. 

S-a acţionat cu efective mărite pentru prevenirea şi combaterea în primul rând a 
fenomenului infracţional specific aglomerărilor mari de persoane, acordându-se atenţia 
necesară  executării activităţilor cu caracter preventiv antiterorist. 
 Nu au fost înregistrate evenimente. 

 
4. Asigurarea ordinii publice şi siguranţei persoanelor în locurile în care se 

organizează evenimente de interes public (comemorarea victimelor Revoluţiei din 1989, 
sărbătoarea Revelionului, alte manifestări cultural-artistice, religioase, sportive, etc.). 
 Efectivele de poliţie au desfăşurat activităţi de menţinere a ordinii publice în zona 
tuturor lăcaşelor de cult unde au avut loc manifestări legate de sărbătorile religioase din 
perioadă, inclusiv pe traseele de afluire/defluire ale persoanelor către aceste locaţii. Pentru 
prevenirea  evenimentelor, dispozitivele de siguranţă publică curente, atât cele de siguranţă 
publică, cât şi cele de siguranţă rutieră au fost suplimentate zilnic cu efective de poliţişti, în 
civil şi în uniformă, totodată fiind asigurate şi rezerve de intervenţie. În urma acestor măsuri 
nu au fost înregistrate evenimente legate de aceste manifestări. 
 
 5. Verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind depozitarea, 
comercializarea şi utilizarea articolelor pe bază de produse pirotehnice de către 
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persoane juridice şi fizice, precum şi supravegherea locurilor unde vor fi organizate 
focuri de artificii. 

La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău – Biroul Arme, Explozivi, 
Substanţe Periculoase a fost întocmit planul de acţiune „FOC DE ARTIFICII 2018 - 2019”, 
pentru verificarea legalităţii desfăşurării operaţiunilor cu articole pirotehnice de către 
persoanele fizice şi juridice în perioada sărbătorilor de iarnă , acţiune desfăşurată în perioada  
21.11.2018 – 07.01.2019. 

În evidenţele Biroului Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase există 12 persoane 
juridice (cu 15 puncte de lucru) autorizate pentru comercializarea de obiecte pirotehnice din 
categoria 1 şi un număr de  16 societăţi care au ca obiect principal de activitate efectuarea de 
jocuri de artificii.  

În perioada analizată au fost efectuate un număr de 3 percheziţii la persoane 
neautorizate despre care se deţineau date că deţin ilegal şi comercializează articole 
pirotehnice. 

Pe durata desfăşurării acţiunii au fost constatate un număr de 28 infracţiuni  conform 
Legii nr. 126/1995 republicată, privind regimul materiilor explozive, fiind indisponibilizată 
cantitatea de 413,9 kg articole pirotehnice din categorii 1, 2 şi 3, în valoare de 35.080 lei. Au 
fost înregistrate 2 răniri minore provocate de utilizarea necorespunzătoare a articolelor 
pirotehnice deţinute legal în perioada derulării planului. Pentru prevenirea acestui tip de 
incidente au fost desfăşurate un număr de 24 acţiuni prevenire şi informare în şcoli şi au fost 
publicate un număr de 45 articole în presa locală. 

În anul 2018, pe raza județului Buzău nu au existat societăți care să efectueze 
importuri de articole pirotehnice. 

 
Exemple semnificative:  
1. În data de 31.12.2018 a fost identificat un bărbat în vârstă de 38 ani, persoană 

cunoscută cu preocupări în comercializarea de articole pirotehnice, ce deţinea în vederea 
comercializării un număr de 26.433 bucăţi articole pirotehnice din categoriile F2-F3, din care 
760 baterii cu mai multe focuri, cu o greutate de 146 kg, în valoare 5.400 lei, în portbagajul 
autoturismului utilizat de el. Articolele pirotehnice au fost ridicate și în cauză se efectuează 
cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art. 37, lit. a din Legea nr. 126/1995 
republicată, privind regimul materiilor explozive. 

2. În data de 29.12.2018 lucratori din cadrul I.P.J. Buzău au pus în executare un număr 
de 3 mandate de percheziţie la domiciliul a trei bărbaţi cu vârstele de 34 ani, 44 ani şi 
respectiv 27 ani, din judeţul Buzău, unde au fost identificate un număr total de 5.907 articole 
pirotehnice deţinute fără drept din categoriile F2-F3, cu o greutate totală de 36 kg, în valoare 
de 4100 lei, ce au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. În legătură cu provenienţa 
acestor articole s-a stabilit faptul că au fost achiziţionate în vederea revânzării sau pentru 
utilizare proprie, de pe pagini de profil ce folosesc identităţi nereale şi expediază articolele 
pirotehnice prin servicii de curierat, drept piese auto. Faţă de cele 3 persoane se efectuează 
acte de urmărire penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de orice operaţiuni cu articole 
pirotehnice efectuate fără drept, fapte prevăzute de art. 37, lit. a din Legea nr. 126/1995 
republicată, privind regimul materiilor explozive. 
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 6. Efectuarea de activităţi specifice în vederea asigurării fluenţei traficului 
rutier şi a securităţii deplasării participanţilor la trafic. 
 În perioada 17.12.2018 – 07.01.2019, efectivele cu atribuţii de poliţie rutieră, au 
desfăşurat activităţi cu caracter preventiv-combativ, scopul fiind reducerea riscului rutier 
prin prevenirea şi combaterea principalelor abateri generatoare de evenimente rutiere şi 
asigurarea unei fluenţe a traficului rutier, mai ales în zonele şi în intervalele de timp, în care 
acesta a înregistrat valori deosebite: (zonele din apropierea centrelor comerciale din 
localităţile urbane sau cele din mediul rural cu potenţial turistic). 
 În această perioadă au fost constatate 39 de infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere, 
fiind constatate şi aplicate şi un număr de 1.571 sancţiuni contravenţionale în valoare de 
489.955 lei. Dintre acestea, în 533 cazuri s-au aplicat sancţiuni contravenţionale pentru 
încălcarea regimului de viteză în valoare de 22.620 lei, iar în 34 cazuri măsurile 
contravenţionale au fost luate pentru conducerea unor autovehicule pe drumurile publice de 
către persoane sub influenţa alcoolului, fiind în valoare de 40.455 lei. 
 S-a luat măsura complementară a suspendării dreptului de a conduce autovehicule 
prin reţinerea permisului de conducere în 199 de situaţii, din care în 40 cazuri pentru consum 
de alcool, iar în 88 pentru încălcarea regimului vitezei. Au mai fost reţinute 11 certificate de 
înmatriculare. 
 În perioada de referinţă au fost înregistrate 8 accidente grave de circulaţie, soldate 
cu 4 persoane rănite grav şi cu 6 persoane decedate. 
 
 7. Efectuarea de acțiuni pe linia modului de manipulare, păstrare și transport 
al valorilor monetare la agenții economici de pe raza de competență. 

În intervalul 17.12.2018 – 07.01.2019, efectivele I.P.J. Buzău au efectuat acţiuni ce au 
vizat evaluarea modului de asigurare a securităţii bunurilor şi valorilor deţinute, manipulate 
şi transportate. Cu această ocazie au fost controlate 230 de obiective şi 13 autovehicule de 
transport valori, fiind aplicate 10 sancţiuni contravenționale, conform legislaţiei în vigoare în 
domeniu, în valoare de 20.300  lei.  

Exemple semnificative: 
Cu ocazia controlului efectuat la punctul de lucru (releu) din Municipiul Râmnicu 

Sărat, aparţinând Societăţii de Radiotelecomunicaţii SA, s-a constatat faptul că măsurile de 
securitate au fost adoptate în lipsa unei analize de risc la securitate fizică , motiv pentru care 
societatea a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 10.000 lei. 
 

Având în vedere cele expuse mai sus, putem aprecia că măsurile stabilite pentru 
perioada supusă analizării au avut efectul scontat, situaţia operativă fiind gestionată până 
în prezent în mod eficient la nivelul judeţului Buzău.  
           
 

ŞEFUL INSPECTORATULUI 
Comisar şef de poliţie 

PANTAZI VIRGIL LAURENŢIU  


