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                    Către, 

       INSTITUŢIA  PREFECTULUI - JUDEŢUL  BUZĂU 
deconcentrate@prefecturabuzau.ro 

 

     La adresa dumneavoastră nr. 464 din 11.01.2019 şi în conformitate cu Hotărârea Colegiului 

Prefectural nr. 5 din 17.12.2018, avem onoarea să vă înaintăm alăturat „Informarea privind măsurile 

dispuse de I.J.J. Buzău pentru pentru punerea în aplicare a Planului de măsuri pentru buna desfăşurare 

a activităţii 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” . 

 

 

 
 
 

Cu respect, 

INSPECTOR ŞEF AL I.J.J. BUZĂU 

Lt.col. 

Virgil CUERU 
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Informare 
privind măsurile dispuse de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău pentru pentru 

punerea în aplicare a Planului de măsuri pentru buna desfăşurare a activităţii 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 

 
            Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău, aşa cum se întămplă în fiecare an în preajma 
sărbătorilor de iarnă, s-a alăturat efortului comun depus de toate instituţiile cu atribuţii pe segmentul 
ordinii şi siguranţei publice, siguranţei alimentelor şi sănătăţii publice dar şi de protecţie al fondului 
silvic şi cinegetic pentru a asigura cetăţenilor un climat de linişte şi siguranţă dar şi respectarea 
normelor de convieţuire socială. 

Pentru punerea în aplicare a Planului de Măsuri pentru buna desfăşurare a activităţii 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, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău a 
desfăşurat următoarele activităţi: 

- în perioada 15 – 31.12.2018 pentru prevenirea şi combaterea furturilor de material lemnos 
şi a pomilor de Crăciun, precum şi comercializarea acestora au fost desfăşurate misiuni specifice atât 
independent cât şi în cooperare cu organele abilitate, ocazie cu care au fost constatate 4 contravenţii 
contravenţionale, fiind aplicate amenzi în valoare de 5.000 lei şi au fost conficaţi 4,5 mc masă 
lemnoasă care au fost predate spre valorificare ocoalelor silvice. 

- în perioada analizată, pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind 
depozitarea, comercializare şi utilizarea articolelor pe bază de produse pirotehnice de către persoane 
juridice şi fizice, precum şi supravegherea locurilor unde vor fi organizate focuri de artificii, au fost 
desfăşurate acţiuni punctuale, ocazie cu care au fost constatate 5 infracţiuni cu 5 autori care ofereau 
spre vânzare fără a avea acest drept un număr de 8357 articole pirotehnice.  

- pentru asigurarea unor măsuri specifice de protecţie antiteroristă tot în această perioadă au 
fost desfăşurate un număr de 19 misiuni cu un efectiv de 79 de jandarmi care au acţionat cu 
precădere în zonele cu aglomerări mari de persoane în baza unui program de monitorizare stabilit 
împreună cu structura de acţiuni speciale din cadrul I.P.J. Buzău. 

- pentru asigurarea măsurilor de ordine publică la evenimente cu public numeros au fost 
desfăşurate 17 misiuni cu 147 de jandarmi, majoritatea, în această perioadă, fiind manifestările 
cultural artistice (13 evenimente). 

I.J.J. Buzău  a acţionat, în cooperare cu celelalte structuri cu atribuţii în domeniu, pentru 
prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional, preponderent al faptelor 
ilegale specifice acestei perioade, şi-a concentrat activităţile în zona montană a judeţului, pe traseele 
montane. 

Totodată s-a relaţionat cu organizatorii manifestărilor din noaptea dintre ani pentru a fi 
informaţi cu privire la locurile de unde se vor lansa focurile de artificii şi a putea delimita zona cât 
mai eficient pentru a nu exista incidente de nicio natură. 

- principalele activităţi desfăşurate pentru asigurarea şi menţinerea climatului de ordine şi 
siguranţă publică, adoptarea măsurilor cu caracter antiterorist şi prevenirea unor posibile riscuri de 
această natură în zone cu aglomerări mari de persoane, obiective de interes public, inclusiv lăcaşuri 
de cult şi obiective din responsabilitatea M.A.I. au fost: 

• intensificarea schimbului de date şi informaţii, intra şi interinstituţional, în vederea 
cunoaşterii evoluţiei situaţiei operative şi a ameninţărilor şi vulnerabilităţilor asociate manifestărilor 
publice ce s-au desfăşurat în acest context; 

• menţinerea ordinii publice in zona montană a judeţului și staţiunea balneoclimaterică 
Sărata Monteoru, dispozitivele instituite fiind adaptate în funcţie de afluxul de turişti şi alte elemente 
ale situaţiei operative. Astfel, au fost planificate şi executate un număr 18 de misiuni cu 39 jandarmi; 
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• participarea la menţinerea ordinii publice în sistem integrat. Dimensionarea / 
adaptarea dispozitivului de menţinere s-a efectuat în urma analizei situaţiei operative efectuată de 
ofiţeri cu funcţii de comandă din cadrul I.P.J. Buzău şi I.J.J. Buzău, fiind organizate 112 patrule 
mixte în mediul rural şi 351 patrule mixte în mediul urban; 

• asigurarea ordinii publice cu ocazia desfăşurării manifestărilor publice cu participarea 
unui public numeros precum şi în zone aglomerate. În această perioadă au fost organizate şi 
desfăşurate un număr de 17 misiuni cu un efectiv de 147 jandarmi, dintre acestea fiind de menţionat 
misiunile organizate cu ocazia Zilei Victoriei Revoluţiei Române – 21 şi 22.12.2018, evenimentul 
organizat de Consiliul Judeţean Buzău la Muzeul Judeţean Buzău – 20.12.2018, spectacolelele 
organizate pe Platoul Dacia cu ocazia Târgului de Crăciun, spectacolul organizat la Sala Sporturilor 
în data de 18.12.2018 intitulat ”Vienna Magic Christmas Edition”  şi spectacolele organizate în 
localităţile Buzău, Râmnicu Sărat şi Pătârlagele în noaptea de 31.12.2018/01.01.2019.   

• asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor din competenţă. I.J.J. 
Buzău asigurând paza protecţia la un număr de 20 de obiective din judeţ aparţinând M.A.I., 
Ministerului Public, Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi Ministerului Finanţelor 
Publice; 

• asigurarea măsurilor de intervenţie antiteroristă în zonele cu aglomerări de persoane 
precum şi la obiectivele din competenţă în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În această 
perioadă au fost desfăşurate un număr de 19 patrule auto speciale de intervenţie antiteroristă cu un 
efectiv de 79 luptători, care au desfăşurat misiuni specifice preponderent pe raza mun. Buzău. 

 
 
 

  
 

Întocmit, 
Şef Serviciu Ordine şi Siguranţă Publică 
Mr. 

Nănescu Iuliu 
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