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activitatea de asigurare/restabilire a ordinii publice executate de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 

Buzău în anul 2018” 
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Raport 

privind activitatea de asigurare/restabilire a ordinii publice  

executată de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău în anul 2018 

 
 

BAZA LEGALĂ ŞI ATRIBUŢIILE JANDARMERIEI ROMÂNE ÎN CEEA CE 
PRIVEŞTE ASIGURAREA ŞI RESTABILIREA ORDINII PUBLICE 
 
Jandarmeria Română este instituţia specializată a statului, cu statut militar, componentă a 

Ministerului Afacerilor Interne, care exercită, în condiţiile legii, atribuţiile ce îi revin cu privire la 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a 
proprietăţii publice şi private, la prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor încălcări ale 
legilor în vigoare, precum şi la protecţia instituţiilor fundamentale ale statului şi combaterea actelor 
de terorism. 

În conformitate cu articolul 19, lit. b) şi c) din legea 550 din 29.11.2004 privind organizarea şi 
funcţionarea Jandarmeriei Române instituţia noastră are ca principale atribuţii: 

 executarea de misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, 
demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor promoţionale, comerciale, 
manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, precum şi a altor asemenea 
activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane; 

 executarea de misiuni de restabilire a ordinii publice când aceasta a fost tulburată prin 
orice fel de acţiuni sau fapte care contravin legilor în vigoare;  

Organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice sunt reglementate de Legea 60/1991 care 
stabileşte, în mod concret, obligaţiile organizatorilor, ale participanţilor la adunările publice şi 
obligaţiile unităţilor administrativ-teritoriale pe raza cărora se desfăşoar adunări publice, precum şi 
modurile de intervenţie ale Jandarmeriei în cazul adunărilor publice.  

Totodată Legea 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a 
jocurilor sportive prevede la art. 4 faptul că “asigurarea ordinii publice în zona apropiată şi imediată 
a arenelor sportive şi a altor locuri destinate desfăşurării competiţiilor şi jocurilor sportive cu grad 
mediu de risc, precum şi a celor cu grad ridicat de risc se realizează în mod nemijlocit de către 
structurile de jandarmi competente teritorial.” 

La nivelul judeţului Buzău asigurarea ordinii publice este realizată de Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean Buzău prin intermediul Detaşamentului 1 Jandarmi Mobil, Grupelor de 
Supraveghere şi Intervenţie Râmnicu Sărat, Pogoanele şi Pătârlagele şi Posturilor de Jandarmi 
Nehoiu, Berca şi Sărata Monteoru.  

 
 
PRINCIPALELE ACȚIUNI DE ASIGURARE A ORDINII PUBLICE DESFĂȘURATE 

ÎN ANUL 2018 
 
Cele mai importante evenimente desfăşurate în spaţiul public, la care s-au organizat misiuni de 

asigurare a ordinii publice au fost cele pentru comemorarea Zilei Eroilor. 
Evenimentele au fost caracterizate cu grad mediu şi ridicat de risc, planificate 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 prilejuite 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 municipiul Buzău, au participat peste 10000 de persoane. 
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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: 

- 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, 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; 
Cu caracter complex au fost şi alte două evenimente cu tradiţie la nivelul judeţului Buzău, 

Festivalul „Buzău Fest” şi parada militară organizată cu prilejul sărbătoririi Zilei Naţionale a 
României. 

În ceea ce priveşte primul eveniment, acesta a avut o durată de trei zile, fiind desfăşurat atât în 
municipiul Buzău cât şi în localitatea Sărata Monteoru, fiecare activitate atrăgând foarte mulţi 
spectatori, în ultima zi a evenimentului fiind înregistraţi peste 11000 de participanţi, un record pentru 
genul acesta de manifestări organizate în judeţul Buzău. 

Parada Militară organizată de Ziua Naţională a României a fost caracterizată de complexitate 
datorită numărului mare de participanţi şi a faptului că a fost organizată în premieră pe Calea 
Eroilor, fiind necesară adoptarea unor măsuri aparte de ordine publică mai ales pentru faptul că 
trotuarele nu sunt foarte încăpătoare iar majoritatea participanţilor tindeau să se concentreze în zona 
situată vis-a-vis de tribuna oficială.     

De menţionat un aspect important pe latura misiunilor de asigurare a ordinii publice îl 
reprezintă faptul că la nivelul judeţului Buzău, există 3 echipe de fotbal in Liga a III-a, două echipe 
de handbal in Ligile Naţionale (masculuin şi feminin), o echipă de rugby în Liga Naţională şi o 
echipă de futsal tot în Liga Naţională, fiecare dintre acestea aducând în mod constant, în medie peste 
600 de spectatori în arenele unde îşi desfăşoară partidele de pe teren propriu.  

La misiunile de asigurare a ordinii publice desfăşurate în anul 2018 în zona de competenţă a 
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Buzău nu au fost evenimente negative cu incidenţă asupra 
ordinii publice, nefiind necesară restabilirea ordinii publice. 

 
 
ACȚIUNI DE ASIGURARE ȘI RESTABILIRE A ORDINII PUBLICE DESFĂȘURATE 

ÎN ANUL 2018 
 

a) Asigurarea ordinii publice 
În perioada analizată, Inspectortaul de Jandarmi Judeţean Buzău a executat 385 misiuni de 

asigurare a ordinii publice.  
De asemenea, în anul 2018 se remarcă o scădere semnificativă a manifestărilor de protest. 
Totodată, pe fondul accederii în ligile superioare ale echipelor din diferite ramuri 

sportive, s-a înregistrat o creştere semnificativă a misiunilor de asigurare a ordinii publice la 
manifestările sportive.  
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Situaţia comparativă a principalelor categorii de misiuni de asigurare a ordinii publice 

executate, se prezintă astfel: 
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Pe timpul adunărilor desfășurate în spațiul public, în anul 2018, a fost înregistrată o situație de 

nerespectare a prevederilor legale, sens în care au fost sesizate organele de urmărire penală cu privire 
la săvârșirea a 1 (una) faptă de natură penală, acelaşi număr ca şi în anul 2017 și au fost aplicate 105 
sancțiuni contravenționale, în valoare de 19940 lei lei, în creştere cu 27 % (+ 26 contravenții) 
față de anul 2017,astfel: 

• la manifestările de protest au fost constatate 0 infracțiuni și au fost aplicate 0 sancțiuni 
contravenționale; 

• la manifestările cultural-artistice au fost constatate 1 infracțiuni(față de 0 în anul 2017) 
și au fost aplicate 98 sancțiuni contravenționale (față de 74 în anul 2017); 

• la manifestările religioase au fost constatate 0 infracțiuni (față de 0 în anul 2017) și au 
fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale (față de 1 în anul 2017); 

• la manifestările promoţionale au fost constatate 0 infracțiuni (față de 0 în anul 2017) și 
au fost aplicate 0 sancțiuni contravenționale (față de 0 contravenții aplicate în 2017); 

• la manifestările sportive au fost constatate 0 infracțiuni (față de 1 infracțiuni în anul 
2017) și au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale (față de 4 în anul 2017). 

• la celelalte manifestări nu au fost constatate infracțiuni și nu au fost aplicate sancțiuni 
contravenționale. 

 
Situația participanților la principalele categorii de manifestări ce au implicat public 

numeros, în anul 2018, se prezintă astfel: 
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În perioada de referință, au fost executate un număr de 286 acțiuni de asigurare a ordinii 
publice în mediul urban în scădere cu 8,4 % (- 26 misiuni) față de anul 2017 și 99 acțiuni în mediul 
rural în creștere cu 5 % (+ 5 misiuni) față de aceeași perioadă analizată, situația grafică prezentându-
se după cum urmează: 

 

 
 

Concluzii: 

• a crescut numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice la manifestările cultural-
artistice cu 8 % (+ 12 misiuni) față de anul 2017, de la 143 misiuni la 155 misiuni; 

• a crescut numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice la manifestările religioase cu 
1 % (+ 2 misiuni) față de anul 2017, de la 40 misiuni la 42 misiuni; 

• a crescut numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice la manifestările 
promoționale cu 300 % ( + 3 misiuni) față de aceeași perioadă a anului 2017, de la 0 
misiuni la 3; 

• a crescut numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice la  manifestările sportive cu 
63 % (+55 misiuni) comparativ cu anul 2017, de la 77 misiuni la 122 misiuni; 

• a crescut numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice pe timpul vizitelor oficiale cu 
100 % (+ 1 misiuni) față de anul 2017, de la 0 misiuni la 1 misiuni. 

• a scăzut  numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice la manifestările de protest 
cu 58 % (- 27 misiuni) față de anul 2017, de la 39 misiuni la 12 misiuni; 

 
RESTABILIREA ORDINII PUBLICE 
În perioada de referinţă nu au fost acţiuni de intervenţie în forţă pentru restabilirea ordinii 

publice, situaţia fiind similară cu anul 2017, când, în pofida numărului mare de manifestaţii de 
protest organizate în municipiul Buzău şi a modului în care s-au desfăşurat manifestări similare în 
ţară, la Buzău acestea au fost lipsite de incidente.  

Un factor determinant în acest sens îl reprezintă implementarea şi dezvoltarea conceptelor 
de „Negociere” şi „Dialog” prin care s-a reuşit o comunicare bidirecţionala forţe de ordine-
participanţi, astfel încât au fost detensionate din timp toate stările cu posibilă incidenţă asupra 
climatului de ordine şi siguranţă publică.    

 
 
 
 

Întocmit, 
Şef Serviciu Ordine şi Siguranţă Publică 
Mr. 

Nănescu Iuliu 
 
 
 


