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EVALUAREA 

măsurilor întreprinse de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău 

pentru creșterea nivelului de siguranță al cetățenilor și asigurarea climatului de 

ordine publică pe timpul sezonului estival  
 

 

1. ACTVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN PERIOADA PREMERGĂTOARE ŞI ÎN TIMPUL 

SEZONULUI ESTIVAL 

 

            Pe timpul  sezonului estival 2020 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău a avut în vedere 

realizarea următoarelor obiective: 

- executarea misiunilor de ordine publică pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-Cov-2 

prin prezența activă a tuturor forțelor de ordine în rândul comunității, purtarea dialogului 

permanent cu aceasta în vederea conștientizării necesității respectării legislației incidente în 

materie; 

- intensificarea activităţilor de menţinere a ordinii publice pe traseele montane şi în staţiunea 

balneoclimaterică Sărata Monteoru; 

- asigurarea măsurilor de ordine publică pe timpul desfășurării examenelor din cadrul Evaluării 

Naționale, Examenului Național de Bacalaureat, Concursului Național de ocupare a 

posturilor/catedrelor vacante din învățământul preuniversitar și, respectiv, Examenului Național 

de definitivare în învățământ; 

- menținerea respectării măsurilor dispuse în ceea ce privește organizarea și desfășurarea 

adunărilor publice și manifestărilor sportive, atunci când au fost permise; 

- executarea de activităţi de prevenire cu ocazia misiunilor specifice Inspectoratului de Jandarmi 

Județean Buzău; 

- asigurarea măsurilor de ordine publică pe timpul desfășurării campaniei electorale pentru 

alegerea autorităților publice locale; 

- adoptarea capacităţii operaţionale la tendinţele evolutive ale evoluţiei situaţiei operative din 

zona de responsabilitate a inspectoratului; 

- evaluarea resurselor tehnice și umane avute la dispoziție pentru situațiile produse de fenomene 

hidro-meteorologice și completarea cu echipamente prevăzute pentru intervențiile în situații de 

urgență; 

- asigurarea intervenției operative în situația semnalării prezenței animalelor sălbatice în zonele 

intravilane sau în apropierea acestora; 

- suplimentarea dispozitivului de menţinere a ordinii publice în sistem integrat în conformitate cu 

prevederile O.M.A.I. 60/2010 privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a 

ordinii şi siguranţei publice; 

- asigurarea capacităţilor de intervenţie potrivit atribuţiilor Jandarmeriei Române: 

ROMÂNIA 
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- intensificarea activităţilor pe linia pazei şi protecţie instituţionale la obiectivele asigurate cu 

pază cu efective de jandarmi; 

- dimensionarea corespunzătoare şi amplasarea în zone de interes operativ a echipajelor de 

intervenţie din cadrul structurii de acţiuni speciale şi antiteroriste.            

La nivelul judeţului Buzău asigurarea ordinii publice şi participarea la misiunile de menţinere a 

ordinii publice sunt realizate 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.  

Totodată, pentru asigurarea cu efective și mijloace a tuturor misiunilor încredințate 

inspectoratul a solicitat și primit în sprijin forțe din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă Ploiești. 

 

1.1 Misiuni de asigurare a ordinii publice 

 

       La nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Buzău au fost organizate si desfăşurate 58 

misiuni de asigurare a ordinii publice, preponderente fiind manifestările cultural artistice (46 

activităţi) la care au fost folosiți 297 jandarmi. Pe timpul misiunilor de asigurare a ordinii publice nu 

au fost constatate fapte de natură penală sau contravenţională.  

        Pe categorii de misiuni, acestea au fost repartizate astfel: 

a) asigurarea ordinii publice la manifestaţii sportive:               5 misiuni; 

b) asigurarea ordinii publice la manifestaţii religioase:            4 misiuni; 

c) asigurarea ordinii publice la manifestaţii cultural artistice:  46 misiuni; 

d) asigurarea ordinii publice la manifestări de protest:             2 misiuni; 

e) asigurarea ordinii publice la manifestări electorale:             1 misiune; 

 

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

organizat misiuni de asigurare a ordinii publice au fost: 

- manifestările cultural – artistice organizate în zona de responsabilitate cu ocazia 

desfășurării evenimentului cultural “Seri de Vară la Buzău“,“150 de ani de cale ferată la 

Buzău“, etc.; 

- competițiile și jocurile sportive organizate și desfășurate la la debutul sezonului 

competițional 2020-2021. 

Misiunile de asigurare a ordinii publice, în special cele organizate în contextul pandemiei de 

COVID-19, s-au desfăşurat fără probleme, la cele mai multe dintre ele participând un număr redus 

de persoane.    

   

1.2. Misiuni de menţinere a ordinii publice 

 

Având în vedere faptul că perioada supusă analizei s-a suprapus cu perioada de aplicare a 

stării de alertă iar cadrul normativ aplicabil a presupus o serie de restricţii aplicabile cetăţenilor în 

toate aspectele vieţii cotidiene ceea ce a condus la crearea pentru anumite categorii sociale a unui 

disconfort, uneori a unui refuz de a respecta regulile impuse pe timpul petrecerii timpului liber, 

activitatea de menţinere a ordinii publice s-a concentrat mai ales înspre zonele aglomerate sau de 

agrement consacrate ca atare la nivelul municipiului Buzău, pe traseele turistice din ariile naturale 

protejate Siriu şi Penteleu, în staţiunea balneoclimaterică Sărata-Monteoru, dar şi în localităţile unde 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău are constituite subunităţi de ordine publică. 

 Misiunile de menţinere a ordinii publice s-au executat în conformitate cu evoluţia situaţiei 

operative existentă la nivelul judeţului Buzău, sens în care au fost constituite atât patrule mixte, cât şi 

patrule de jandarmi independente ce au acționat în sistem integrat.  

 Pe parcursul sezonului estival, au fost executate 2689  misiuni de menținere a ordinii publice 

cu 4635 jandarmi. 

            Pe categorii de misiuni, situaţia se prezintă astfel:  
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- patrule mixte executate în mediul urban: 1476 patrule / 1476 jandarmi; 

- patrule mixte executate în mediul rural: 1510 patrule / 1510 jandarmi; 

- patrule independente executate în mediul urban: 624 patrule / 1486 jandarmi; 

- patrule independente executate în mediul rural pe traseele montane: 79 patrule / 163 

jandarmi. 

           Cu ocazia misiunilor de menţinere a ordinii publice au fost constatate un număr de 100 de 

fapte penale, precum şi 908 fapte de natură contravenţională, fiind aplicate 509 amenzi în valoare 

totatlă de 193.800 lei. 

În perioada iulie-august 2020 Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău a organizat și 

desfășurat 79 misiuni de menţinere a ordinii şi siguranței publice pe traseele turistice din zona de 

responsabilitate, ocazii cu care au fost depistate un număr de 24 persoane care intenţionau să 

pătrundă cu mijloace auto în zona restricţionată a fondului forestier care face parte din ariile naturale 

protejate existente în judeţul Buzău. Aceste persoane au fost informate asupra restricţiei accesului cu 

mijloace auto şi îndrumate să parcurgă pe jos traseul turistic pentru a vizita Lacul Vulturilor. 

Cu tot efortul depus de autorităţile publice locale şi efectivele Inspectoratului de Jandarmi 

Judeţean Buzău cu privire la informarea  pasionaţilor de off road că accesul în cele două arii naturale 

protejate, Siriu şi Penteleu este interzis pentru practicarea acestui sport  susţinut şi de o campanie 

atât media precum şi pe reţelele de socializare care arătau stricăciunile făcute în alte zone montane 

ale ţării, au fost depistaţi un număr de 9 conducători auto care au pătruns pe drumul de acces în 

Fondul forestier şi în zona Ariei Protejate Siriu (Lacul Vulturilor), precum și pe traseul turistic 

Nehoiu-Siriu-Gura Teghii – Chiojdu şi sancţionaţi conform legislaţiei specifice pentru care 

jandarmii au competențe, respectiv pentru nerespectarea  art. 14 alin. 1, lit. d) din Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 

permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și a art. 9 lit. f) 

din Legea nr. 171 din 16 iulie 2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice pentru 

nerespectarea prevederile legale de acces și circulaţie cu autovehiculelor şi ATV-urilor pe pajişti și 

în fondul forestier naţional, fără acordul scris al proprietarului sau administratorului. 

Totodată, în cadrul misiunilor organizate, jandarmii din cadrul patrulelor montane au 

distribuit flyere turiștilor aflați pe munte și au acordat sprijin unor organizaţii formate din iubitori ai 

muntelui care au desfăşurat acţiuni de refacerea a marcajelor pe anumite trasee turistice din judeţ. 

În acest interval de timp, au fost executate un număr de 94 intervenţii la apeluri 112, la 

solicitarea instituţiilor cu care se colaborează/cooperează sau la solicitarea cetăţenilor. 

Intervenţii executate: 

- 41 intervenţii pentru aplanarea unor conflicte ori în sprijinul efectivelor de poliție; 

- 11 intervenţii pentru căutarea unor persoane; 

- 19 intervenţii la animale 

- 23 alte intervenții. 

 

 1.3. MISIUNI ÎN COOPERARE/COLABORARE 

În perioada analizată, au fost organizate 301 de misiuni în cooperare cu I.P.J. Buzău pe linia 

prevenirii şi combaterii încălcărilor dispoziţiilor stării de alertă în zonele comerciale aglomerate şi 

verificarea persoanelor aflate în izolare sau carantină la domiciliu la care au participat 1536 jandarmi 

cu 375 autospeciale. 

Au fost executate 7 misiuni în colaborare cu organele silvice pe linia prevenirii și combaterii 

tăierilor ilegale de material lemnos, ocazii cu care au fost constatate 3 fapte de natură 

contravențională și confiscată cantitatea de 1,279 m.c. lemn foc. 

Structura de acțiuni speciale a participat la 5 activități specifice în cooperare cu S.C.C.O. 

Buzău pentru punerea în executare a mai multor mandate de aducere și a mandatelor de percheziâie 

domiciliare, ocazii la care au fost solicitați în sprijin și jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi 

Mobile Ploiești. 
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 În acestă perioadă, în baza planurilor de cooperare şi a protocoalelor de colaborare încheiate, 

s-au executat 315 misiuni cu un efectiv de 1757 jandarmi cu 445 autospeciale.  

            Pe categorii de misiuni, situaţia se prezintă astfel: 

 cu structuri M.A.I.: 

- cu I.P.J. Buzău : 301 acțiuni / 1536 jandarmi/375 autospeciale;; 

 cu organe judecătorești: 

- cu executori judecătorești: 1  misiune/ 3 jandarmi /1 autospecială;   

 cu alte instituții/structuri ale statului: 

- cu S.C.C.O.Buzău: 5 misiuni/ 175 jandarmi /55 autospeciale; 

- cu I.T.M. Buzău: 1 misiune/ 5 jandarmi /1 autospecială; 

- cu Direcția Silvică Buzău: 7 misiuni/ 38 jandarmi /13 autospeciale 

 

2. CONCLUZII 

 

Având în vedere caracterul particular al anului 2020 în general şi a perioadei analizată în 

special, marcat de desfășurarea activităților din toate domeniile cu respecarea restricţiilor impuse în 

contextul pandemiei și de punerea în aplicare a măsurilor și regulilor pentru prevenirea răspândirii 

noului coronavirus SARS-CoV-2, de instituirea stării de alertă, de dinamica cadrului 

legislativ/dispozițional incident au forţat instituţiile din domeniul ordinii şi siguranţei publice să îşi 

reevalueze şi să îşi adapteze procedurile de lucru. 

Situația inedită în care ne-am aflat, atât noi ca forțe de ordine, pe de o parte, cât și cetățenii, pe 

de altă parte, puși în fața restrângerii unor drepturi și să respectăm unele reguli atât în spațiul public, 

cât și privat, au reprezentat un continuu exemplu de lecții învățate. 

În acest context am reușit să traversăm un sezon estival dificil dominat de criza pandemică 

generată de răspândirea noului coronavirus, perioadă în care am fost supuși unor adevărate teste de 

anduranță, inclusiv în domeniul asigurării ordinii publice. 

 La nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Buzău activitatea pe linia misiunilor de 

asigurare a ordinii publice s-a desfăşurat normal, fără a fi identificate probleme care să afecteze 

capacitatea de răspuns a unităţii la orice categorie de manifestare publică. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, apreciez că Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău 

a contribuit la asigurarea unui climat de normalitate şi siguranţă publică în spațiul public, misiunile 

executându-se în condiții optime, fără a fi înregistrate evenimente. 

 

 

 

                         Cu stimă, 

                   INSPECTOR ŞEF AL I.J.J. BUZĂU 

                  Col. 

                                      Virgil CUERU 

 

 

 (Î.)  Şef Serviciu Ordine și Siguranță Publică 

                                                                                      Lt.col. 

                                Nuțică George 

 


