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                    Către, 

       INSTITUŢIA  PREFECTULUI - JUDEŢUL  BUZĂU 

deconcentrate@prefecturabuzau.ro 

 

       În conformitate cu adresa dumneavoastră nr. 1924 din 11.02.2020 vă înaintăm „Raportul privind 

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

buzău în anul 2019” 

 

 

 

 

 

Cu respect, 

INSPECTOR ŞEF AL I.J.J. BUZĂU 

               Lt.col. 

Virgil CUERU 
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RAPORT 
 privind activitatea de asigurare/restabilire a ordinii publice  

executată de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău  

în anul 2019 

 

 

Activitatea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Buzău a urmărit cu precădere îndeplinirea obiectivelor 

stabilite prin principalele documente programatice, creşterea gradului de încredere al cetăţenilor în instituţie 

şi în capacitatea de răspuns la solicitările acestora, consolidarea imaginii pozitive a instituţiei, dezvoltarea 

relaţiilor de colaborare şi cooperare interinstituţională.  

În perioada analizată activitatea desfăşurată în domeniul ordinii şi siguranţei publice a fost canalizată 

pentru atingerea următoarelor obiective:  

 Eficientizarea misiunilor de asigurare şi restabilire a ordinii publice pe timpul manifestărilor de mare 

amploare; 

 Îmbunătăţirea operativităţii intervenţiei la evenimentele sesizate prin SNUAU 112; 

 Eficientizarea activităţii unităţii, asigurându-se un raport pozitiv între resursele folosite şi rezultatele 

obţinute; 

 Prezenţa vizibilă a jandarmilor în locurile cu infracţionalitate ridicată – factor determinant pentru 

sentimentul de siguranţă în rândul cetăţenilor; 

 Eficientizarea modului de acţiune in cadrul dispozitivelor de ordine publică, creşterea disponibilităţii 

personalului la rezolvarea solicitărilor cetăţenilor în momentul contactului cu aceştia. 

 

   

I. CADRUL LEGAL 

 

1. Constituţia României; 

2. Codul penal; 

3. Codul de procedură penală; 

4. Legea nr. 550  / 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române 

5. Legea nr. 60 / 1991 republicată, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice; 

6. Legea nr. 4 /2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a 

jocurilor sportive; 

7. Legea nr. 61 /1991 pentru sancţionarea unor fapte de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice; 

8. Legea nr. 218 / 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

9. Legea nr. 363/2002 privind organizarea şi funcţionarea I.G.S.U., cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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10. O.U.G. nr. 195/2002 privin circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările 

ulterioare; 

11. Hotărârea Guvernului nr. 779 din 23.09.2015, privind aprobarea Strategiei de realizare a 

ordinii și siguranţei publice 2015-2020; 

12. Hotărârea Guvernului nr. 1.492 din 8 septembrie 2004, privind principiile de organizare, 

funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, cu completările şi modificările 

ulterioare; 

13. Ordonanţa nr. 2 din 12 iulie 2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

14. Ordinul M.A.I. nr. 60 din 02.03.2010 privind organizarea şi executarea activităţilor de 

menţinere a ordinii publice modificat şi completat de O.M.A.I. 26/2015; 

15. Ordinele și Procedurile formalizate de acţiune specifice Jandarmeriei Române. 

 

 

II. CADRUL ORGANIZATORIC 

Pentru executarea misiunilor de asigurare a ordinii publice Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 

Buzău are prevăzute în statul de organizare următoarele structuri: 

- Detaşamentul 1 Jandarmi Mobil, dispus la reședința unității, cu zona de responsabilitate pe 

întreg teritoriul județului; 

 - 3 grupe de supraveghere şi intervenţie, după cum urmează: 

 Grupa  jandarmi de supraveghere și intervenție Pogoanele; 

 Grupa  jandarmi de supraveghere și intervenție Pătârlagele; 

 Grupa  jandarmi de supraveghere și intervenție Râmnicu Sărat               

 

- 2 posturi de jandarmi montane dispuse în localităţile Nehoiu şi Berca și 

- 1 post de jandarmi staţiune balneoclimaterică, dispus în staţiunea Sărata Monteoru.  

 

III. ASIGURAREA ŞI RESTABILIREA ORDINII PUBLICE   

 

III.1. Principalele acțiuni de asigurare a ordinii publice desfășurate în anul 2019 

 

Printre cele mai importante evenimente desfăşurate în spaţiul public la care s-au organizat 

misiuni de asigurare a ordinii publice au fost: 

 

- procesiunea religioasă organizată de Fundaţia pentru Copii Sf. Sava din ziua de 

06.012019; 

- manifestarea prilejuită de sărbătoarea “Unirii Principatelor Române” din ziua de 

24.01.2019; 

- slujbele religioase organizate pe timpul serbărilor religioase “Sfintele Paşti”, “Ziua 

Eroilor”, “Adormirea Maicii Domnului”, “Naşterea Domnului”; 

- vizita Sanctităţii Sale Papa Francisc în mun. Iaşi, la care unitatea noastră a participat cu 

un număr însemnat de jandarmi; 

- manifestările şi jocurile sportive organizate în zona de responsabilitate; 

- acţiunile de protest declarate ori spontane; 

- adunările publice organizate pe timpul desfăşurării campaniilor electorale; 

- manifestările cultural – artistice organizate pe raza mun. Buzău în cadrul Târgului de 

vară Drăgaica 2019, Buzău FEST 2019, Târgul de Crăciun 2019, Revelion 2020, etc.; 

- ceremoniile militare și religioase organizate cu ocazia “Zilei Naţionale a României”. 

 

Evenimentele au fost considerate atât grad de risc scăzut, cât şi cu grad mediu de risc. 

Din punct de vedere al măsurilor adoptate pentru asigurarea ordinii şi liniștii publice, cu 

acest prilej  a avut loc și o  premieră pentru unitatea noastră, prin aceea că efectivele au participat 
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la asigurarea măsurilor de ordine în mun. Iași pe timpul  vizitei Sanctităţii Sale Papa Francisc în 

România. 

De menţionat un aspect important pe latura misiunilor de asigurare a ordinii publice îl 

reprezintă faptul că la nivelul judeţului Buzău, există 1 echipă de fotbal în Liga a II-a și 2 echipe 

de fotbal în Liga a III-a, două echipe de handbal in Ligile Naţionale (masculin 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, respectiv aproximativ 1000 spectatori la meciurile de handbal.  

 

În cadrul misiunilor de ordine publică, precum şi în cele referitoare la promovarea instituţiei 

au fost folosite şi cuplurile chinologice formate din conductori jandarmi şi câini de serviciu, 

respectiv în 13 misiuni de asigurare a ordinii publice şi 9 activităţi de reprezentare, de fiecare dată 

aceste efective fiind apreciate de către cetăţeni. 

 

În perioada analizată, la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Buzău pe timpul 

misiunilor de asigurare a ordinii publice au fost  desfăşurate acţiuni de prevenire, în cadrul campaniilor: 

,,Spaţiul public este al tuturor”și ,,Spune hotărât: Stop violenţei în sport”, campanii de informare a 

populaţiei privind prevederile Legii 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 

convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, Legii 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei 

cu ocazia desfăşurării competiţiilor şi a jocurilor sportive, Legii 60/1991 rep. privind organizarea şi 

defăşurarea adunărilor publice. 

 

 

III.2. Acțiuni de asigurare și restabilire a ordinii publice desfășurate  

 

a) Asigurarea ordinii publice 

 

Responsabilitatea prioritară a Jandarmeriei o reprezintă asigurarea ordinii și siguranței publice, 

atribuție pe care personalul instituției a înțeles să o exercite în spiritul și litera legii, cu respectarea 

drepturilor constituţionale ale cetăţenilor. 

 

În acest an, în contextul organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul European şi al 

alegerilor prezidenţiale, s-au executat şi misiuni de asigurare a ordinii publice pe timpul campaniilor 

electorale, precum şi în zilele de desfăşurare a scrutinelor electorale, atât la secţiile de votare date în 

responsabilitate, cât şi la sediul B.E.J. nr. 10 Buzău, pe timpul predării-primirii materialelor cu 

rezultatele voturilor de la toate secţiile de votare din judeţ. 

 

În perioada analizată, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău a executat 335  misiuni de 

asigurare a ordinii publice, față de 385 misiuni executate în anul 2018. 

 

Printre cauzele care au generat această scădere, având în vedere și diferenţa foarte mică dintre 

misiunile executate în anul 2019 față de 2018, se poate enumera și reducerea adunărilor publice 

supuse declarării organizate pe raza de competență, precum și faptul că legislația permite ca 

organizatorul de jocuri sportive să asigure măsurile de ordine cu personal propriu pe timpul 

desfășurării competițiilor sportive stabilite fără grad de risc. 

 

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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  Prin prisma caracterului preponderant pașnic al manifestărilor publice organizate la 

nivelul județului  în anul 2019, 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 unei 

fapte de natură penală, acelaşi număr ca şi în anul 2018 și au fost aplicate 105 sancțiuni 

contravenționale, același număr de constatări ca și în anul 2018, în valoare de 28130 lei lei, 

astfel: 

 la manifestările de protest au fost constatate 0 infracțiuni (față de 0 în anul 2018) și au 

fost aplicate 0 sancțiuni contravenționale (față de 0 în anul 2018); 

 la manifestările cultural-artistice au fost constatate 0 infracțiuni (față de 0 în anul 2018) 

și au fost aplicate 83  sancțiuni contravenționale (față de 98 în anul 2018); 

 la manifestările religioase au fost constatate 0 infracțiuni (față de 0 în anul 2018) și au 

fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale (la fel ca în anul 2018); 

 la manifestările promoţionale au fost constatate 0 infracțiuni (față de 0 în anul 2018) și 

au fost aplicate 0 sancțiuni contravenționale (față de 0 contravenții aplicate în 2018); 

 la manifestările sportive au fost constatate 1 infracțiune (cu 1 mai mult în anul 2019) și 

au fost aplicate 19 sancțiuni contravenționale (față de 10 în anul 2018). 

 La celelalte manifestări nu au fost constatate infracțiuni și nu au fost aplicate sancțiuni 

contravenționale. 

Trendul măsurilor cu caracter contravențional este generat, în principal, de numărul 

sancțiunilor contravenționale aplicate cu ocazia desfășurării manifestărilor culturale, avînd în 

vedere și specificul acestor activități desfășurate în mediul rural. 

Situația participanților la principalele categorii de manifestări ce au implicat public 

numeros, în anul 2019, se prezintă astfel: 
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Concluzii: 

 a crescut  numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice la manifestările de 

protest/adunări publice cu 30 % (+5 misiuni) față de anul 2018, de la 12 misiuni la 17 

misiuni; 

 a scăzut numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice la manifestările cultural-

artistice cu 15 % (- 19 misiuni) față de anul 2018, de la 155 misiuni la 136 misiuni; 

 a scăzut  numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice la manifestările religioase cu 

22 % (- 9 misiuni) față de anul 2018, de la 42 misiuni la 33 misiuni; 

 a crescut numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice la manifestările 

promoționale cu 300 % ( + 7 misiuni) față de aceeași perioadă a anului 2018, de la 3 

misiuni la 10; 

 a crescut numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice la  manifestările sportive cu 8 

% (+10 misiuni) comparativ cu anul 2018, de la 122 misiuni la 132 misiuni; 

 a crescut numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice pe timpul vizitelor oficiale cu 

100 % (+ 1 misiune) față de anul 2018, de la 1 misiune la 2 misiuni. 

 

b) Restabilirea ordinii publice 

 

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

publice, situaţia fiind similară cu anul 2018, misiunile de asigurare a ordinii publice executate pe 

raza județului Buzău fiind lipsite de incidente semnificative.    

Având în vedere că nu au fost cazuri de intervenție pentru restabilirea ordinii publice, se 

poate concluziona că s-au adoptat măsurile necesare în concordanță cu riscurile și amenințările 

identificate, ceea ce a condus la sporirea eficienței structurilor de ordine publică. 

 

 

 

 

                           Cu stimă, 

       INSPECTOR ŞEF AL I.J.J. BUZĂU                                                      Întocmit,                                            

       Locotenent-colonel        (Î.) Şef Serviciu O.S.P. 

           Virgil CUERU                                                           Lt.col.  

                                                                                                                George NUȚICĂ  


