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RAPORT 

privind evaluarea măsurilor întreprinse pentru creşterea 

nivelului de siguranţă a cetăţenilor şi asigurarea climatului de ordine publică 

 pe timpul sezonului estival 

 

 
În conformitate cu Planul de măsuri al I.G.P.R. pentru asigurarea climatului de 

ordine şi siguranţă publică în perioada Sezonului Estival – 2020, precum şi pe baza 

concluziilor desprinse din analiza situaţiei operative la nivelul inspectoratului s-a elaborat 

Planul de măsuri al I.P.J. Buzău pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică 

în perioada Sezonului Estival – 2020 pe raza judeţului Buzău. 

Pe perioada sezonului estival, au fost înregistrate 1.435 de evenimente, din care 854 

de natură judiciară, 145  evenimente de natură rutieră şi 436 evenimente de altă 

natură. 

Comparativ cu perioada sezonului estival 2019, în ceea ce priveşte evenimentele de 

natură judiciară, s-au înregistrat scăderi la următorii indicatori: distrugeri (-10), furturi (-5), 

înşelăciune (-1), tâlhărie (-5), furt de auto (-3), ameninţare (-6), tulburarea ordinii şi liniştii 

publice (-5), act sexual cu un minor (-1). 

Se remarcă scăderea infracţiunilor de tâlhărie, fiind înregistrate 5 astfel de fapte, faţă 

de 10 în perioada similară a anului 2019.  

Evenimente de altă natură au fost 26 morţi suspecte, 46 incendii, 61 dispariţii, 42 

infracţiuni de conducere a unui autovehicul fără a deţine permis de conducere, 4 accidente 

de muncă, 3 infracţiuni de ucidere a animalelor. 

În ceea ce priveşte riscul rutier, au fost înregistrate 38 de accidente grave (-3) şi 107 

accidente rutiere uşoare (-32), constatându-se o scădere cu 35 faţă de acceaşi perioadă a 

anului 2019.  

În perioada de referinţă, la nivelul inspectoratului au fost organizate 340 de acţiuni 

în mediile de interes operativ, precum şi 205 misiuni de asigurare a ordinii şi liniştii 

publice cu ocazia desfăşurării unor manifestări cultural-artistice, sportive etc.  

Zilnic, în activităţile de menţinere a ordinii publice au fost angrenaţi în medie 146 de 

agenţi de siguranţă publică. 

Au fost constituite 2.433 de patrule, dintre care 1.510 cu forţe proprii, 918 patrule 

mixte poliţie-jandarmi şi 3 patrule mixte poliţie-alte structuri. 

Permanent, în vederea prevenirii apariţiei unor incidente cu impact asupra climatului 

de ordine şi siguranţă publică, s-a acţionat pentru asigurarea unei vizibilităţi sporite a 

elementului poliţienesc în zonele cu aglomerări de persoane, obiective de interes public, 

lăcaşuri de cult etc. fiind avute în vedere persoanele care aveau un comportament suspect.  
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A fost asigurată intervenţia la apeluri prin SNUAU 112, fiind alocate resurse umane 

în 4.752 de cazuri, dintre care 1.587 în mediul urban şi 3.165 în mediul rural. 

Din totalul intervenţilor ca urmare a apelurilor prin SNUAU 112, poliţiştii au 

intervenit în mai puţin de 10 minute în 3.985 de situaţii, ceea ce corespunde unui procent 

de 83,8 % din total. 

În urma activităţilor desfăşurate la nivelul judeţului au fost aplicate 23.043 sancţiuni 

contravenţionale, dintre care 15.537 pentru încălcări ale prevederilor O.U.G. 195/2002, 

3.130 la Legea nr. 61/1991 republicată, 106 la Legea nr. 12/1990 Rep. şi 4.265 la alte acte 

normative, valoarea totală a sancţiunilor fiind de 7.597.902 lei. 

Totodată au fost reţinute 1.724 de permise de conducere  (dintre care 247 pentru 

conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, 896 pentru încălcarea regimului legal de 

viteză şi 591 pentru alte abateri ), au fost retrase 282 certificate de înmatriculare şi au fost 

confiscate bunuri în valoare de 37.734 lei. 

Prezenţa activă în stradă a poliţiştilor s-a materializat în prinderea în flagrant a 217 

autori de infracţiuni. În 38 de cazuri lucrătorii I.P.J. Buzău au luat măsura reţinerii pentru 

o perioadă de până la 24 de ore faţă de persoanele care au comis infracţiuni. 

Au fost sesizate 1.305 infracţiuni, dintre care: 413 infracţiuni contra persoanei, 400 

infracţiuni contra patrimoniului, 224 la regimul circulaţiei, 15 infracţiuni de natură 

economică şi 5 infracţiuni la legi speciale, respectiv o infracţiune de evaziune fiscală şi 4 

infracţiuni la regimul armelor şui muniţiilor. 

În  perioada analizată s-a avut în vedere şi cunoaşterea acţiunilor persoanelor 

suspecte, care intenţionau să se deplaseze pe litoralul Mării Negre, în staţiuni montane sau 

alte zone de agrement, în vederea prevenirii şi combaterii activităţii infracţionale a acestora, 

scopul fiind prinderea persoanelor date în urmărire la nivel naţional şi internaţional.  În 

acest context, au fost prinse 9 persoane urmărite la nivel naţional şi o persoană 

urmărită la nivel internaţional, fiind aduse la îndeplinire 21 mandate de executare a 

pedepsei închisorii, 5 sentinţe penale de internare în centre de reeducare şi 4 mandate 

europene. 

În perioada de referinţă au fost confiscate 10 arme (9 neletale şi 1 letală). 

Totodată, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău şi Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean Buzău au pus în aplicare Planul comun de măsuri pentru menţinerea şi 

asigurarea ordinii şi liniştii publice pe timpul desfăşurării Examenului Naţional de 

Bacalaureat şi Evaluării Naţionale - 2020, în care au fost stabilite activităţile ce reveneau 

în responsabilitatea ambelor instituţii. 

  În perioada desfăşurării Evaluării Naţionale şi a Examenului Naţional de Bacalaureat, 

aproximativ 55 de poliţişti au acţionat, în medie zilnică, pentru menţinerea ordinii publice 

la centrele de examen stabilite în responsabilitatea I.P.J. Buzău.  

Tot în plan preventiv, în perioada de referinţă, în cadrul protocoalelor de colaborare 

încheiate cu  reprezentanţii  unor instituţii cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice, 

autorităţi locale şi centrale, organizaţii nonguvernamentale şi cu alţi parteneri, au fost 

desfăşurate mai multe activităţi cu impact în rândul cetăţenilor din mediul rural pentru 

prevenirea infracţiunilor de furt, a accidentelor de circulaţie rutiere, precum şi prevenirea 

înşelăciunilor prin diferite metode. 

În cadrul activităţilor desfăşurate au fost informaţi peste 2.000 de cetăţeni, cu 

privire la minimele măsuri de protecţie pe care le pot adopta pentru a nu deveni victime ale 

infracţiunilor.  
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De asemenea, poliţiştii buzoieni au efectuat 5 acţiuni la nivel judeţean, privind 

legalitatea depozitării, procesării şi transportului de valori monetare şi au verificat şi acordat 

asistenţă de specialitate unui număr de 94 agenţi economici, 21 de puncte de 

colectare/remitere pentru transportul valorilor, 8 prestatori în domeniu. 

 Totodată, pentru îndeplinirea măsurilor şi executarea acţiunilor necesare asigurării 

climatului de ordine şi siguranţă publică în sezonul estival 2020, în staţiunile de pe litoralul 

Mării Negre, în perioada 01.07 – 31.08.2020, au fost detaşaţi 9 poliţişti din cadrul I.P.J. 

Buzău. 

Având în vedere contextul generat de pandemia de coronavirus, poliţiştii buzoieni au 

acţionat pentru prevenirea şi combaterea răspândirii riscului de infectare cu noul 

coronavirus SARS-COV-2, în conformitate cu planurile de acţiune întocmite la nivelul 

unităţii şi a structurilor teritoriale. 

Au fost desfăşurate activităţi pentru prevenirea şi combaterea încălcărilor 

dispoziţiilor legale privind prelungirea stării de alertă, pentru verificarea persoanelor aflate 

în carantină/izolare la domiciliu, informarea cetăţenilor cu privire la normele legale dispuse 

în contextul stării de alertă, depistarea şi tragerea la răspundere a persoanelor care încalcă 

normele de protecţie sanitară şi a celor de convieţuire socială. 

În vederea asigurării respectării normelor legale incidente domeniului şi menţinerii 

unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă public, la nivelul structurilor operative şi al 

subunităţilor inspectoratului, s-au organizat acţiuni preventive-reactive, în sistem integrat, 

pentru verificarea respectării normelor legale impuse pe perioada stării de alertă. 

La executarea acţiunilor au fost angrenate efective din cadrul structurilor de ordine 

publică şi de poliţie rutieră, fiind cooptate şi efective din cadrul structurilor teritoriale de 

jandarmi, de sănătate publică şi sanitar veterinară, inspecţia muncii ori alte entităţi cu 

atribuţii în domeniu. 

În perioada analizată, au fost aplicate 4.396 sancţiuni contravenţionale în context 

COVID, în valoare totală de 296.340 lei, dintre care: 23 de sancţiuni contravenţionale 

pentru nerespectarea măsurilor privind izolarea/carantina (valoare 39.000 lei), 100 de 

sancţiuni pentru nerespectarea măsurilor de diminuare a impactului riscului (valoare 

46.090 lei), 4.252 sancţiuni pentru nerespectarea măsurilor de protecţie individuală 

(valoare 203.250 lei) şi 21 de sancţiuni aplicate persoanelor fizice pentru participarea la 

activităţi în spaţii publice pentru care au fost instituite interdicţii (valoare 8.000 lei). 

Au fost avute în vedere şi misiunile desfăşurate în lunile iunie şi iulie, când, pe 

fondul avertizărilor A.N.M.H., referitoare la producerea unor fenomene meteo periculoase, 

deşi nu a fost nevoie de o intervenţie directă a  efectivelor unităţii noastre, I.P.J. Buzău a 

mobilizat efective de fiecare dată pe raza întregului judeţ, în vederea monitorizării şi 

raportării cu operativitate a apariţiei oricăror efecte ale fenomenelor meteo periculoase, 

pentru luarea de îndată a măsurilor pentru contracararea acestora şi asigurarea intervenţiei 

de specialitate la faţa locului, precum şi pentru facilitarea accesului spre zonele afectate şi 

fluidizarea traficului rutier şi pietonal în aceste zone. 

Prin intermediul celor 60 de buletine de presă, 17 comunicate şi 327 ştiri de presă 

remise mass-media, au fost mediatizate 218 cazuri în care s-a făcut referire la activităţile 

preventive şi combative desfăşurate pentru menţinerea climatului de siguranţă publică, fiind 

transmise inclusiv recomandări pentru prevenirea diferitelor genuri de infracţiuni. Zilnic, 

purtătorul de cuvânt al I.P.J. Buzău a intervenit în direct la „Radio Campus” pentru a 

informa participanţii la trafic cu privire la evenimentele rutiere produse, cauze generatoare 

şi pentru a le adresa recomandări preventive. 
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 Totodată au  fost acordate 66 de interviuri radio şi 65 de interviuri TV şi s-a 

participat la 10 emisiuni TV, tematica abordată în cadrul acestora din urmă vizând 

prevenirea accidentelor de circulaţie, a înşelăciunilor, dar şi alte infracţiuni specifice 

sezonului estival. 

Având în vedere aspectele expuse, 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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