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               MINISTERUL  AFACERILOR  INTERNE   

                         JANDARMERIA ROMÂNĂ                                                      

                                           
INSPECTORATUL DE  JANDARMI JUDEŢEAN BUZĂU 

                   Serviciul Ordine şi Siguranţă Publică                                            

 

 
                   

INFORMARE 

privind măsurile dispuse la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Buzău în 

vederea asigurării climatului de ordine şi siguranţă publică, atât în perioada 

premergătoare, cât şi în timpul Sfintelor Sărbători Pascale 

              

 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău va desfăşura următoarele activităţi în 

vederea asigurării climatului de ordine şi siguranţă publică, atât în perioada premergătoare, 

cât şi în timpul Sfintelor Sărbători Pascale, după cum urmează:  

          - monitorizarea evoluţiei situaţiei operative şi adoptarea capacităţii operaţionale la 

tendinţele evolutive ale acesteia; 

          - intensificarea schimbului de date şi informaţii cu instituţiile cu atribuţii în 

domeniul ordinii şi singuranţei publice; 

         -  asigurarea ordinii publice pe timpul desfăşurării slujbelor religioase; 

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

staţiunea balneoclimaterică Sărata Monteoru; 

         - asigurarea sprijinului în acţiunile derulate de instituţiile care se ocupă cu controlul 

alimentaţiei publice, la solicitarea 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, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

          - asigurarea capacităţilor de intervenţie potrivit atribuţiilor Jandarmeriei Române, 

inclusiv din cadrul structurii de intervenţie antiteroristă şi acţiuni speciale; 
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          - intensificarea activităţilor pe linia pazei şi protecţie instituţionale la obiectivele 

asigurate cu pază cu efective de jandarmi; 

          - executarea de activităţi de prevenire cu ocazia desfăşurării misiunilor specifice; 

          - dimensionarea corespunzătoare şi amplasarea în zone de interes operativ a 

echipajelor de intervenţie din cadrul structurii de acţiuni speciale şi antiteroriste. 

   

 

 

INSPECTOR ŞEF AL I.J.J. BUZĂU 
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Virgil CUERU 
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