
NESECRET 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău 

Serviciul Ordine şi Siguranţă Publică 
Telefon /fax : 0238/721702; 0238/717434, Interior : 24561,  Str. Bazalt nr.15 Buzău 

1/5 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
                    Către, 

       INSTITUŢIA  PREFECTULUI - JUDEŢUL  BUZĂU 
deconcentrate@prefecturabuzau.ro 

 
       În conformitate cu adresa dumneavoastră nr. 6176 din 07.05.2019 vă înaintăm „Raportul privind 

rezultatul acţiunilor întreprinse în baza Planului de măsuri pentru buna desfăşurare a activităţii de 

comercializare a produselor alimentare şi nealimentare tradiţionale, precum şi pentru asigurarea unui 

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

Sărbătorilor Pascale, la nivelul judeţului Buzău” 

 

 

 
 
 

Cu respect, 
INSPECTOR ŞEF AL I.J.J. BUZĂU 

Lt.col. 
Virgil CUERU 
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Raport 
 privind rezultatul acţiunilor întreprinse în baza Planului de măsuri pentru buna desfăşurare 
a activităţii de comercializare a produselor alimentare şi nealimentare tradiţionale, precum şi 
pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică, atât în perioada 

premergătoare, cât şi în timpul Sărbătorilor Pascale, la nivelul judeţului Buzău 
 

1. BAZA LEGALĂ ŞI ATRIBUŢIILE JANDARMERIEI ROMÂNE ÎN CEEA CE 
PRIVEŞTE ASIGURAREA ŞI RESTABILIREA ORDINII PUBLICE PRECUM ŞI 
MENŢINEREA 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, 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;  

 execută, pe baza planurilor de cooperare aprobate de ministrul administraţiei şi 
internelor, misiuni de menţinere a ordinii publice pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor în 
staţiuni montane şi pe trasee turistice din zona acestora, precum şi pe litoralul Mării Negre, în Delta 
Dunării ori în staţiuni balneare sau în alte zone de interes operativ; 

 participă, împreună cu alte instituţii abilitate, la supravegherea, controlul şi asigurarea 
protecţiei şi conservării fondului cinegetic şi piscicol natural, a fondului silvic şi de protecţie a 
mediului, prin măsuri specifice de prevenire şi combatere a oricăror încălcări ale prevederilor 
normelor legale; 

 constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, potrivit legii; 
De asemenea, în conformitate cu cadrul normativ elaborat la nivelul Ministerului 

Afacerilor Interne şi al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Jandarmeria Română 
execută misiuni în cooperare cu alte instituţii ale statului, la solicitarea acestora.  

La nivelul judeţului Buzău asigurarea ordinii publice şi participarea la menţinerea 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.  

 
2. ACTVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN PERIOADA PREMERGĂTOARE ŞI ÎN TIMPUL 

SĂRBĂTORILOR PASCALE 
 
2.1 MISIUNI DE ASIGURARE A ORDINII PUBLICE 
 

        În perioada analizată efectivele Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Buzău au organizat si 
desfăşurat 17 misiuni de asigurare a ordinii publice, preponderende fiind manifestaţiile sportive, (8 
activităţi). 
        Pe categorii de misiuni, acestea au fost repartizate astfel: 
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a) asigurarea ordinii publice la manifestaţii sportive:             8 misiuni; 
b) asigurarea ordinii publice la manifestaţii religioase:           4 misiuni; 
c) asigurarea ordinii publice la manifestaţii cultural artistice: 5 misiuni; 

În ceea ce priveşte cele 4 misiuni de asigurare a ordinii publice la manifestaţii religioase, este 
de menţionat faptul că 2 dintre acestea ( Procesiunea de Florii  şi Procesiunea de Prohod) s-au 
desfășurat cu deplasare pe principalele căi de comunicaţii din municipiul Buzău (B-dul Bălcescu, B-
dul Unirii, Str. Obor, Str. Chiristigii, Str. Frăsinet) la ore cu trafic intens, fapt ce a presupus 
adoptarea unor măsuri de restricţionare a traficului rutier pe timpul deplasării coloanelor şi utilizarea 
unui număr sporit de jandarmi pentru protecţia participanţilor. De asemenea, comparativ cu anii 
precedenţi, se remarcă o creştere a numărului de participanţi la aceste procesiuni, fapt ce presupune 
ca pe viitor se va avea în vedere adaptarea măsurilor de ordine publică pentru asigurarea protecţiei 
participanţilor în condiţii optime.   

În data de 27/28.04.2019, cu ocazia Slujbei de Înviere desfăşurată la Catedrala 
Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei au participat aproximativ 6000 de persoane, fiind adoptate 
măsuri de restricţionare a traficului rutier pe străzile adiacente. 

În sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Buzău, pentru această activitate au 
participat şi 12 jandarmi din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Ploieşti. 

O alta misiune de asigurare a ordinii publice la o manifestare religioasă care atrage anual 
mulţi credincioşi este cea organizată la Mânăstirea Ciolanu din localitatea Tisău, anul acesta fiind 
prezenţi peste 1000 de credincioşi la Slujba de Înviere.  

Celelalte misiuni de asigurare a ordinii publice, în special cele sportive, s-au desfăşurat fără 
probleme chiar dacă la fiecare dintre ele a participat un număr semnificativ de persoane.    

Cu ocazia misiunilor de asigurare a ordinii publice, în această perioadă au fost constatate 4 
fapte de natură contravenţională, fiind aplicate 4 sanţiuni contravenţionale în valoare de 2000 lei. 

   
2.2. MISIUNI DE MENŢINERE A ORDINII PUBLICE 
 
Având în vedere faptul că anul acesta Ziua Muncii a fost în continuarea zilelor libere 

acordate cu ocazia Sărbatorilor Pascale, întreaga perioadă transformându-se într-o minivacanţă, 
activitatea de menţinere a ordinii publice s-a concentrat mai ales spre zonele de agrement consacrate 
ca atare la nivelul judeţului Buzău, pe traseele turistice din ariile naturale portejate Siriu şi Penteleu 
şi pe staţiunea balneoclimaterică Sărata-Monteoru dar şi în localităţile unde Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean Buzău are constituite subunităţi de ordine publică. 

 
2.2.1. Menţinerea ordinii publice prin patrule de jandarmi 
În intervalul 15.04.2019 – 01.05.2019 au fost desfăşurate 119 misiuni de menţinere a ordinii 

publice prin patrule de jandarmi, încercându-se ca prin modul de organizare zonele stabilite pentru 
patrulare să se asigure o permanenţă şi o densitate în vederea intervenţiei operative la orice situaţie 
cu risc la adresa ordinii publice. 

Pe categorii de misiuni de menţinere a ordinii publice, acestea au fost repartizate astfel: 
- patrule de ordine publică în mediul urban: 46 misiuni; 
- patrule de ordine publică în mediul rural: 16 misiuni 
- patrule în staţiuni montane şi pe trasee turistice: 25 misiuni 
- patrule în staţiuni balneare: 19 misiuni 
- patrule auto de intervenţie A.T.: 12 misiuni 
Anul acesta, ca element de noutate, misiunea de menţinere a ordinii publice în zona de 

agrement Haleş – Tisău a fost responsabilitatea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Buzău, în 
perioada 26.04.2019 – 01.05.2019 fiind planificate efective din cadrul unităţii care au patrulat 
permanent asigurând o prezenţă activă pe întraga zonă dintre satul Haleş şi Mânăstirea Ciolanu. 

Din totalul misunilor de ordine publică prin patrule de jandarmi, efectivele din cadrul 
posturilor de jandarmi Nehoiu, Berca şi Sărata Monteoru au efectuat 60 de misiuni de menţinere a 
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ordinii publice în localităţile din competenţă, ocazie cu care au aplicat 25 de sancţiuni 
contravenţionale, în valoare de 12600 lei. 

În cadrul acestei categorii de misiuni, efectivele de jandarmi au asigurat menţinerea ordinii 
publice, atât la slujba de Prohod cât şi la slujba de Înviere la un număr de 4 biserici de pe raza 
municipiului Buzău. 

De menţionat că în prioada analizată, efectivele de jandarmi angrenate în misiuni de 
menţinere a ordinii publice au constatat două fapte penale. 

Într-unul dintre cazuri, o persoană de sex masculin a fost găsit având asupra sa o geantă cu 
aproximativ 13.000 de ţigarete iar în celălalt caz un jandarm aflat în timpul liber în Piaţa Centrală 
din municipiul Buzău a intervenit pentru a imobiliza un bărbat atacase cu o armă alba o alta 
persoană. 

În ambele cazuri au fost întocmite acte de sesizare care au fost înaintate organelor judiciare.  
În total, în întervalul 15.04-01.05.2019 au fost aplicate 126 de sancţiuni contravenţională, cu 

o valoare ce depăşeste 4500 lei. 
În intervalul de timp aferent sărbatorilor Pascale şi Ziua Muncii, au fost executate un număr 

de 15 intervenţii la apeluri 112, la solicitarea instituţiilor cu care se colaborează/cooperează sau la 
solicitarea cetăţenilor. 

Intervenţii executate: 
- 3 intervenţii pentru asigurarea ordinii publice la incendii; 
- 5 intervenţii în sprijinul efectivelor de poliţie; 
- 3 intervenţii la apeluri 112; 
- 2 intervenţii în sprijinul altor instituţii; 
- 1 intervenţie pentru aplanarea unui conflict; 
- 1 intervenţie agresiune animale. 
  
2.2.2.Menţinerea ordinii publice în sistem integrat 
Efectivele din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Buzău au participat la menţinerea 

ordinii publice în sistem integrat, conform OMAI 60/2010 privind organizarea şi executarea 
activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice. 

În perioada analizată, au fost organizate, în cooperare cu Inspectoratul de Poliție Județean 
Buzău, 160 de misiuni (106 în mediul urban şi 54 în mediul rural),  fiind aplicate 38 de sancţiuni 
contravenţionale şi au fost constatate 10 infracţiuni cu 11 autori. 

Efectivele planificate în misiune în sistem integrat au fost mai numeroase în orașele Buzău, 
Râmnicu Sărat și Pogoanele, având în vedere că și efectivele de jandarmi din aceste localități sunt 
mai numeroase, dar s-a încercat acoperirea întregului județ, conform solicităriii de efective a I.P.J. 
Buzău și a celor discutate în sedința Grupului de Coordonare și Trasare a Sarcinilor.  

 
 
 2.3. MISIUNI ÎN COOPERARE/COLABORARE 
 
În această perioadă au fost organizate 6 misiuni în cooperare, dintre acestea 4 fiind 

organizate cu Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în principal pe segmentul 
prevenirii şi combaterii P.P.A. 

Celelalte 2 misiuni au fost organizate în cooperare cu ocoalele silvice de pe raza judeţului 
Buzău, ocazie cu care au fost constatate 2 fapte contravenţionale prevăzute de legea 171/2010, în 
valoare de 8000 lei şi au fost confiscati 7,9 mc masă lemnoasă. 

 
 

          3.  CONCLUZII 
 

Având în vedere faptul că în perioada analizată nu au fost înregistrate situații deosebite care 
să afecteze climatul de ordine și siguranță publică în zonele unde au fost prezente efective de 
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jandarmi, apreciem că măsurile întreprinse la nivelul instituței nostre au fost eficiente, fiind atinse 
scopurile pentru care au fost adoptate.  

  
Întocmit, 

Şef Serviciu Ordine şi Siguranţă Publică 
               Mr. 

Iuliu NĂNESCU 
 


