MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
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JANDARMERIA ROMÂNĂ
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN BUZĂU

MODUL DE ORGANIZARE SI DESFĂSURARE AL MISIUNILOR DE PAZĂ ȘI
PROTECȚIE INSTITUȚIONALĂ
LA OBIECTIVELE, BUNURILE ȘI VALORILE DIN RESPONSABILITATEA
INSPECTORATULUI DE JANDARMI JUDEȚEAN BUZĂU

Activitatea de planificare, organizare şi executare a misiunilor de pază şi protecţie instituţională
la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Buzău s-a realizat în conformitate cu prevederile Legii
nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi
completările ulterioare, Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române,
H.G. nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective
de jandarmi, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 1.002 din 20 decembrie 2018, pentru
modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei
obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor, H.G. nr. 719/2005 privind paza sediilor instanţelor judecătoreşti, parchetelor şi
Consiliului al Magistraturii, a bunurilor şi valorilor aparţinând acestora, supravegherea accesului şi
menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii în aceste sedii, Ordinului
M.A.I. nr. 5 din 25 ianuarie 2017, privind paza şi protecţia obiectivelor, bunurilor şi valorilor și a
transporturilor speciale aparținând Ministerului Afacerilor Interne, Ordinul I.G.J.R. nr. 4 din
15.03.2017 privind asigurarea pazei obiectivelor și transporturilor din responsabilitatea Jandarmeriei
Române, pe de altă parte.
Activitatea de pază şi protecţie este structurată astfel :
 paza şi protecţia obiectivelor, bunurilor şi valorilor stabilite prin Hotărâre de Guvern, Ordin al
Ministrului Afacerilor Interne şi al Inspectorului General al Jandarmeriei Române;
 paza şi protecţia transporturilor de produse cu caracter special, de bunuri şi valori;
 paza şi protecţia transporturilor de corespondenţă clasificată;
 paza, protecţia, supravegherea şi intervenţia la conductele magistrale de transport produse
petroliere.
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău asigură paza şi protecţia unui număr de 21 obiective,
astfel:
 17 obiective stabilite prin H.G. nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei
obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi (Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Buzău; Judecătoria Pogoanele, Parchetul de pe lângă Judecătoria Pogoanele, Parchetul de pe
lângă Tribunalul Buzău, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău, Tribunalul Buzău, Judecătoria
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Buzău, Trezoreria Biroului orăşenesc Pogoanele, Judecătoria Rîmnicu Sărat, Parchetul de pe lângă
Judecătoria Rîmnicu Sărat, Trezoreria Serviciului Municipal Rîmnicu Sărat; Judecătoria Pătârlagele,
Parchetul de pe lângă Judecătoria Pătârlagele, Trezoreria Biroului Orăşenesc Pătârlagele, Banca
Naţională a României – Agenţia Buzău, Camera de Conturi a judeţului Buzău).
 Menționăm ca în data de 06.06.2019, a intrat în vigoare Protocolul de colaborare privind
nominalizarea obiectivelor, instanțelor și parchetelor, modul de asigurare a pazei sediilor, bunurilor și
valorilor aparținând acestora, supravegherea accesului și menținerea ordinii interioare cu efective de
jandarmi nr. 56 din 15.15.2019, M.A.I. nr. 446 din 06.06.2019, Î.C.C.J. nr. 1533 din 06.06.2019,
D.N.A. nr. 5/33970 din 27.05.2019, M.J. nr. 1345/c/2019 din 06.06.2019, P.Î.C.C.J. și nr. 112/C/2019
din 06.06.2019 D.I.I.C.O.T.
 3 obiective stabilite prin O.M.A.I nr. S/38 din 18.04.2018, privind asigurarea pazei şi
protecţiei aparţinând M.A.I. cu efective de jandarmi (Instituţia Prefectului Judeţului Buzău, Serviciul
Judeţean al Arhivelor Naţionale Buzău şi Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen).
 1 obiectiv stabilit prin Ordinul IGJR nr. S/33 din 07.03.2013 privind asigurarea pazei şi
protecţiei obiectivelor aparţinând Jandarmeriei Române (Sediul I.J.J. Buzău).
De asemenea Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău asigură paza şi protecţia conductei de
transport produse petroliere Bărăganu-Oneşti, care tranzitează Judeţul Buzău (limita de judeţ cu Brăila
până la limita de judeţ cu Vrancea), în lungime de 14 km, conductei de fibră optică (limita de judeţ cu
Prahova până la limita de judeţ cu Brăila), în lungime de 53 de km, în beneficiul Conpet S.A. Ploieşti,
paza şi protecţia transporturilor de bunuri şi valori în beneficiul Trezoreriei Buzău şi paza şi protecţia
transporturilor de corespondenţă clasificată în beneficiul Direcţei Judeţene de Informaţii Buzău.
La toate aceste obiective au fost desfăşurate analize şi controale comune semestriale cu
reprezentanţii beneficiarilor de pază, urmărindu-se permanent eficientizarea acestei activităţi,
indentificarea din timp a potenţialelor vulnerabilităţi sau disfuncţionalităţi, în scopul prevenirii sau,
după caz, eliminării acestora. În cadrul acestor activităţi s-a pus accent pe respectarea de către
beneficiarul de pază a obligaţiilor privind dotarea posturilor şi elementelor de dispozitiv. Concluzia
comună a acestor activităţi a constat în aceea că dispozitivele şi modurile de acţiune adoptate sunt
eficiente, nefiind semnalate situaţii de încercare de penetrare a dispozitivului de pază, de atac al
obiectivelor ori a transporturilor de valori, corespondenţă clasificată sau produse cu caracter special.
La obiectivele din responsabilitate au fost executate controale tematice care au avut caracter de
îndrumare sau sprijin de către ofiţeri din comandamentul unităţii, pe linia executării misiunilor de pază
şi protecţie instituţională, ocazii cu care au fost verificate atât documentele de organizare, planificare şi
executare a misiunilor cât şi efectivele care încadrează aceste subunităţi.
In anul 2019, datorită modificărilor legislative (H.G. nr. 1.002 din 20 decembrie 2018, pentru
modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei
obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi), se preconizează luarea în paza a sediului
D.I.I.C.O.T. Buzău, a Serviciului de Probațiune Buzău precum si a sediului ANCOM Buzău.
Mentionăm că la obiectivele D.I.I.C.O.T. Buzău și a Serviciul de Probațiune Buzău se va asigura
pază cu efective de jandarmi iar sediul ANCOM Buzău va fi monitorizat prin sisteme electronice de
protecție și sisteme de protecție mecano-fizice, obiectivul fiind monitorizat și de efective din cadrul
Detașamentului 1 Jandarmi Mobil care execută misiuni pe raza municipiului Buzău.
Misiunile de pază şi protecţie a transporturilor cu caracter special s-au executat cu efective din
cadrul Detaşamentului 1 Jandarmi Mobil, Detașamentului 2 Jandarmi Buzău și Detașamentului 4
Jandarmi Râmnicu-Sărat iar cele de pază şi protecţie a transporturilor de bunuri şi valori s-au executat
cu efective din cadrul Detaşamentului 2 Jandarmi Buzău.
In cursul semestrului I 2019, efectivele de jandarmi care încadrează subunitățile de pază și
protecție instituțională au constatat 14 de avertismente scrise și 10 de amenzi contravenționale în
valoare de 5100 ron.
În semestrul I 2019 au fost executate 30 transporturi de bunuri şi valori în beneficiul Trezoreriei
Buzău pe raza județului Buzău, la/de la trezoreriile din orașele Pogoanele, Pătârlagele și Ramnicu
Sărat precum și la sediul central al Băncii Naționale Române.
NESECRET
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău
Compartimentul Pază și Protecție Instituțională
Telefon /fax : 0238/721702; 0238/717434, Str. Bazalt nr.15 Buzău
Pag. 2 din 4

Tot în anul 2019, în primul semestru, au fost executate un număr de 43 transporturi de produse
cu caracter special la care au participat jandarmi din cadrul Detașamentului 1 Jandarmi Mobil,
constând în armament și muniție în beneficiul I.J.J. Buzău, însoțire de rachete antigrindină, precum și
muniție neexplodată care a fost transportată din municipiul Ramnicu-Sărat la poligonul din localitatea
Stalpu, în beneficiul I.S.U.J. Buzău.
Pentru executarea în condiţii bune a misiunii şi prevenirea producerii unor evenimente,
cooperarea cu Direcţia Judeţeană de Informaţii s-a realizat permanent prin schimburi de date şi
informaţii, pregătirea de specialitate în comun a efectivelor şi repartizarea judicioasă a forţelor şi
mijloacelor.
În semestrul 1 din 2019 au fost executate un număr de 223 transporturi de corespondenţă
clasificată cu un număr de 5 jandarmi în beneficiul Direcţiei Judeţene de Informaţii Buzău.
În ceea ce priveşte misiunea de pază, protecţie, supraveghere şi intervenţie la conductele de
transport produse petroliere, activităţile de organizare şi executare a misiunii, folosirea forţelor,
mijloacelor şi evidenţa rezultatelor obţinute, au fost desfăşurate în conformitate cu H.G. 1486/2005,
privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi,
Ordinul M.A.I. nr. 5 din 25 ianuarie 2017, privind paza şi protecţia obiectivelor, bunurilor şi valorilor
și a transporturilor speciale aparținând Ministerului Afacerilor Interne și Ordinul I.G.J.R. nr. 4 din
15.03.2017, privind asigurarea pazei obiectivelor și transporturilor din responsabilitatea Jandarmeriei
Române.
Misiunile executate au constat în asigurarea protecţiei, supravegherii şi intervenţiei la conductele
magistrale de transport produse petroliere ce tranzitează judeţul Buzău, prin dispozitive dinamice,
flexibile, mobile în funcţie de situaţia operativă şi starea infracţională din zona de responsabilitate.
Pregătirea efectivelor care execută misiunea de pază, protecţie, supraveghere şi intervenţie la
conductele de transport produse petroliere ce tranzitează zona de responsabilitate a Inspectoratului de
Jandarmi Judeţean Buzău a constituit una dintre problemele importante care au fost urmărite şi
executate de către şefii de echipaj, în acest sens neînregistrându-se abateri sau încălcări ale ordinelor
primite pe această linie.
Privitor la fenomenul infracţional, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău a continuat
schimbul permanent de date şi informaţii cu I.P.J. Buzău, S.P.I. Buzău şi cu inspectoratele de jandarmi
învecinate, în scopul acordării de sprijin reciproc pentru executarea în bune condiţii a misiunii. S-au
organizeat în mod frecvent şi acţiuni în comun cu poliţia pentru prevenirea furturilor de material
tubular şi instalaţii aferente conductei de transport produse petroliere Bărăganu-Oneşti, aparţinând
Conpet S.A. Ploieşti, în localităţile Balta-Albă, Vâlcelele şi Puieşti.
În conformitate cu O.M.A.I. nr. 67/2017, privind elaborarea analizei de risc la securitate fizică a
obiectivelor, bunurilor, valorilor și transporturilor speciale din responsabilitatea structurilor
Ministerului Afacerilor Interne, au fost refăcute analizele de risc la securitate fizică la următoarele
obiective: Instituția Prefectului Buzău, Tribunalul Buzău, Judecătoria Buzău, S.J.A.N. Buzău,
Parchetul de pe langă Tribunalul Buzău, Parchetul de pe langă Judecătoria Buzău, Trezoreria
Pătârlagele, Parchetul Pătârlagele, Judecătoria Pătârlagele, Conpet S.A. Ploiești, Judecătoria Râmnicu
Sărat, Parchetul Râmnicu-Sărat, Trezoreria Râmncu-Sărat, Judecătoria Pogoanele și Parchetul
Pogoanele.
Ca şi neajunsuri şi greutăţi întâmpinate pe linia misiunii de pază şi protecţie pe parcursul anului
2019, menţionăm lipsa sistemelor tehnice de securitate la unele obiective din responsabilitatea
inspectoratului , implementare ce revine în sarcina beneficiarilor și care nu s-a putut realiza pe fondul
insuficienței sau chiar a lipsei fondurilor bugetare destinate unor astfel de achiziții.
Principalele direcţii pentru creşterea performanţei în anul 2019, pe linia pazei obiectivelor, bunurilor şi
transporturilor speciale sau de valori sunt:
 Continuarea demersurilor în relaţia cu beneficiarii de pază pentru asigurarea respectării tuturor
prevederilor legale şi contractuale;
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Diversificarea procedeelor de pază în raport cu evoluţia situaţiei operative din zona obiectivelor din
responsabilitate;
Actualizarea permanentă a documentelor operative şi de suport pe linia pregătirii şi executării
misiunii;

Cu stimă,
INSPECTOR ŞEF AL I.J.J. BUZĂU
Lt.col.
Virgil CUERU

ÎMPUTERNICIT PRIM ADJUNCT
AL INSPECTORULUI ŞEF
Lt.col.
Ciprian ENE
Întocmit,
OFIŢER SPECIALIST II P.P.I.
Mr.
Felix TRIFU
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