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INFORMARE 
privind evoluţia situaţiei operative la nivelul judeţului Buzău  

în perioada 15.04 – 01.05.2019, precum şi principalele activităţi desfăşurate  
de efectivele I.P.J. Buzău şi rezultatele obţinute în această perioadă  

 
 
 

I. Consideraţii generale: 
În conformitate cu prevederile Planului de măsuri pentru asigurarea climatului de 

ordine şi siguranţă publică, premergător şi pe timpul Sărbătorilor de Paști, Zilei 
Internaţionale a Muncii şi Zilei Naţionale a Tineretului, întocmit la nivelul judeţului 
Buzău şi înregistrat la nr. 12.364 / 08.04.2019, zilnic, conform calendarului aprobat 
pentru această perioadă, s-au organizat acţiuni preventiv-reactive, fiind folosite efective 
din structurile de ordine publică, poliţie rutieră, investigare a criminalităţii economice, 
investigaţii criminale, arme, explozivi şi substanţe periculoase, respectiv acţiuni 
speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău.  

 
II. Evenimente înregistrate:  
În perioada 15.04 – 01.05.2019, au fost înregistrate 209 evenimente, din care 

132 de natură judiciară, 33 evenimente rutiere şi 44 evenimente de altă natură. 
Furturile reprezintă cea mai mare parte din evenimentele de natură judiciară 

înregistrate (53 de fapte, cca. 40 %), acestea fiind urmate de infracţiunile de loviri şi 
alte violenţe – 38 de fapte, cele de violenţă în familie – 15 fapte, distrugere – 10 fapte. 

Tot în perioada analizată, au mai fost înregistrate şi evenimente de altă natură, 
respectiv: 14 incendii, 15 morţi suspecte, 6 dispariţii, 2 tentative de suicid şi câte o 
faptă de neluare a măsurilor de prevenire a atacului canin, nerespectarea ordinului de 
protecţie, vătămare corporală, plecare voluntară minoră.   

În ceea ce priveşte riscul rutier, au fost înregistrate 33 de accidente rutiere, dintre 
care 6 grave şi 27 de accidente rutiere uşoare. Accidentele rutiere grave s-au produs pe 
raza localităţilor C.A. Rosetti, Podgoria, Poşta Câlnău, Mărăcineni, Merei şi respectiv 
mun. Rm. Sărat, având ca urmări decesul unui număr de 5 persoane, rănirea gravă a 7 
persoane şi 15 persoane rănite uşor. Din cele 27 evenimente rutiere uşoare, 3 s-au 
produs în mediul urban şi 24 în mediul rural.  
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III. Activităţi de constatare :  
În baza datelor de interes operativ deţinute şi a evoluţiei situaţiei operative, în 

perioada 15.04 – 01.05.2019, pe raza judeţului Buzău au fost organizate şi executate 50 
de acţiuni şi controale, cu efective mărite pentru prevenirea şi combaterea 
fenomenului infracţional. 

Activităţile s-au desfăşurat în sistem integrat, cu participarea şi a altor structuri 
de poliţie ori din alte instituţii cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice, în 
zonele şi în intervalele de timp când a rezultat că se impune acest lucru.  

Aceste activităţi s-au derulat pentru suplimentarea forţelor de ordine publică şi 
siguranţă rutieră care au acţionat în mod curent în dispozitivele de siguranţă publică, 
atât pe raza municipiilor şi oraşelor, cât şi pe raza localităţilor rurale, asigurându-se şi 
prezenţa efectivelor de ordine publică în zonele de amplasare a bisericilor şi lăcaşurilor 
de cult ortodox, unde s-au organizat şi desfăşurat procesiuni/slujbe religioase în 
perioada Sărbătorilor Pascale, pentru asigurarea ordinii publice şi siguranţa cetăţenilor 
care au participat la aceste manifestări. 

În acest sens exemplificăm: 
În perioada 19.04. - 25.04.2019,  ofiţeri din cadrul Serviciului de Investigare a 

Criminalităţii Economice au acţionat pe raza mun. Buzău şi Rm. Sărat precum şi a 
comunelor limitrofe, pe linia prevenirii şi combaterii ilegalităţilor ce se comit cu ocazia 
producerii, prelucrării şi comercializării produselor agroalimentare (produse de 
panificaţie, carne, produse din carne congelate, peşte, ouă, lapte, miere, legume-fructe, 
produse ecologice şi altele) 

În data de 20.04.2019, între orele 17.00-18.30 lucratori din cadrul Poliţiei 
Muncipiului Buzău au actionat pentru restrictionarea şi fluidizarea traficului rutier cu 
ocazia procesiunii de Florii organizată de catre Arhiepiscopia Buzaului şi Vrancei. 
Traseul a fost Parcul Crâng – Bld. N. Balcescu – Bld. Unirii – str. Obor (Arhiepiscopia 
Buzaului) iar la eveniment au participat un număr de 2000 persoane. 

În data de 26.04.2019, în intervalul orar 20.00-23.00, în zona Arhiepiscopiei 
Buzăului şi Vrancei, s-a desfăşurat procesiunea religioasă prilejuită de Sărbătoarea 
Prohodului Domnului, ocazie cu care aproximativ 2000 de credincioşi s-au deplasat pe 
traseul Rond Episcopie – str. Chiristigii – str. Frăsinet – b-dul Unirii – strada Unirii – 
Rond Episcopie.  

În noaptea de 27/28.04.2019, în intervalul orar 21.30-04.00, lucrători din cadrul  
Poliţiei Municipiului Buzău au fost angrenaţi în activităţi de restricţionare, dirijare şi 
fluidizare a traficului rutier pe raza municipiului Buzău, în sensul giratoriu situat în 
zona Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei şi zonele adiacente, ca urmare a creşterii 
semnificative a valorilor traficului rutier (pietonal), situaţie generată de Slujba de 
Înviere. De asemenea, efective suplimentare au fost angrenate în acelaşi interval orar în 
zona Mănăstirii Ciolanu. 

În perioada 27.04 – 01.05.2019, dispozitivele curente existente în zona Haleş – 
Tisău au fost suplimentate cu poliţişti din cadrul serviciilor de ordine publică, 
investigaţii criminale şi acţiuni speciale, pentru asigurarea ordinii publice şi siguranţei 
cetăţenilor care au participat la activităţile câmpeneşti din zonă. 
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Nu au fost inregistrate evenimente deosebite, iar traficul rutier s-a desfasurat în 
conditii normale, specifice perioadei. 

În aceste condiţii în perioada Sărbătorilor de Florii şi Învierea Domnului numărul 
poliţiştilor care au acţionat pe raza judeţului, zilnic, a fost în medie de 199 ( 130 de 
ordine publică, 36 de poliţie rutieră, 33 alte structuri). 

Cu ocazia activităţilor desfăşurate suplimentar, dispozitivele de siguranţă publică 
şi rutieră, au constatat un număr de 48 infracţiuni flagrante: 39 la regimul circulaţiei 
rutiere (26 infracţiuni de conducere cu alcoolemie şi refuz de recoltare de probe 
biologice de sânge, 10 infracţiuni de conducere fără permis şi 3 infracţiuni de 
conducere cu permisul suspendat) şi 9 de natură judiciară. 
În ceea ce priveşte sancţiunile contravenţionale, în perioada de referinţă, au fost 
constatate şi aplicate 4.160 de contravenţii, în valoare totală de 1.433.575 lei. 

Exemplificăm aici cele:  
- 332 sancţiuni contravenţionale aplicate conform legii 61/1991 republicată, - în 

valoare totală de 82.000 lei; 
- 35 sancţiuni contravenţionale aplicate conform legii nr. 12/1990 privind 

comerţul ilicit, în valoare de 61.000 lei. 
- 4 sancţiuni contravenţionale aplicate conform legii nr. 333/2003 privind paza 

obiectivelor, în valoare de 1.200 lei; 
- 1.525 de sancţiuni contravenţionale aplicate conform O.U.G. 195/2002 

republicată, în valoare totală de 935.585 lei, din care 43 pentru consum de alcool şi 951 
pentru încălcarea regimului legal de viteză. 

Totodată, au fost reţinute 22 certificate de înmatriculare ale autovehiculelor 
precum şi 343 de permise de conducere, din care 35 pentru consum de alcool, 197 
pentru încălcarea regimului de  viteză şi 110 pentru alte abateri.  

Ca urmare, se poate aprecia că per total, măsurile stabilite  pentru perioada 
supusă analizării, au avut efectul scontat. 

 
 

 
ŞEFUL INSPECTORATULUI 

Comisar şef de poliţie, 
PANTAZI VIRGIL LAURENŢIU 
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