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INFORMARE 
privind principalele măsuri ce se impun a fi luate la nivelul judeţului Buzău pentru 

asigurarea climatului de siguranţă publică  

pe perioada Sezonului Estival 2022 

 

 
Sezonul estival reprezintă perioada din an caracterizată de un grad ridicat de mobilitate a 

persoanelor, atât din țară cât și din străinătate, pe fondul concediilor de odihnă, a vacanței școlare, 

eliminarea restricțiilor pentru prevenirea și combaterea pandemiei de Covid-19, precum și de acordarea 

voucherelor de vacanță.  

Potrivit experienţei anilor precedenţi, în perioada Sezonului estival sunt preconizate a se 

desfășura diferite manifestări publice prilejuite de sărbători tradiţionale/religioase (Drăgaica, 

Rusaliile Ortodoxe / Catolice, Sf. Petru și Pavel, Sf. Ilie, Adormirea Maicii Domnului), cultural-

artistice și sportive, inclusiv în aer liber, cu participarea unui număr limitat de persoane și 

un aflux important de persoane spre/dinspre localitățile și zonele turistice și de agrement.  

De asemenea, în această perioadă, elevii vor susține examene precum cel de evaluare 

națională şi bacalaureat. 
Totodată, având în vedere eliminarea restricțiilor / limitărilor impuse, gradul de mobilitate al 

persoanelor care intenționează să petreacă timpul liber / concediile de odihnă în zone de agrement se 

află pe un trend ascendent, aspect care se poate materializa în crearea de aglomerări de persoane în 

zonele de interes, specific perioadei, respectiv creșterea valorilor de trafic rutier și feroviar. 

Astfel, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, se impune adaptarea 

corespunzătoare a activităților specifice, desfășurate pe întreg teritoriul judeţului, cu accent pe 

locuri/zone aglomerate (gări, piețe, târguri, oboare, etc), proximitatea lăcașurilor de cult, zone 

pretabile desfășurării manifestărilor culturale, sportive sau de altă natură și zone de agrement. 

Ca o particularitate față de anii precedenți, este de remarcat că acestor elemente li se adaugă 

sentimentul de insecuritate generat de conflictul militar dintre Federația Rusă și Ucraina, precum și 

continuitatea fluxurilor migratorii către Uniunea Europeană. 

În acest sens, structurile operative de poliție vor acționa pentru apărarea drepturilor și 

libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și 

descoperirea infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii publice, prin crearea unui sistem 

integrat de prevenire și combatere a infracționalității stradale și în alte zone de interes operativ, 

precum și adoptarea celor mai eficiente măsuri pentru asigurarea unui climat corespunzător de 

ordine și siguranță publică. 
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Principalii factori de risc identificaţi, specifici sezonului estival şi care pot avea implicaţii 

asupra climatului de ordine şi siguranţă publică sunt următorii: 

1. Creşterea riscului rutier, prin producerea unor accidente şi ambuteiaje de 

circulaţie pe principalele artere de circulaţie datorate următoarelor cauze:  

- infrastructura rutieră existentă, care nu oferă pe unele dintre arterele de circulaţie 

rutieră condiţii optime de trafic în comparaţie cu numărul vehiculelor înmatriculate aflate în 

circulaţie ( D.N. 2 E 85, D.N.2 B, D.N. 1E 577, D.N. 10), 

- afluxul mare de turişti în unele zone turistice, în special în cadrul  „turismului de 

week-end” ( D.N.10 , D.N. 2 E 85, D.J.203 K ori  D.J. 100 H),  

- nerespectarea regulilor de circulaţie de către unii din participanţi locali la traficul 

rutier;  

- neadaptarea conduitei conducătorilor auto la condiţiile meteorologice.  

2. Tulburarea liniştii publice cu ocazia desfăşurării unor manifestări cultural-sportive, 

spectacole, concerte, etc., precum şi prin folosirea aparaturii de sonorizare peste normele 

admise. Totodată, pe timpul vacanţei de vară îşi fac apariţia aşazisele „grupuri de scara ori 

colţul blocului”, care creează prin prezenţă şi manifestare stare de disconfort membrilor 

comunităţii.  

3. Săvârşirea unor infracţiuni cu violenţă de către persoane predispuse la astfel de 

fapte în zona barurilor, discotecilor, locurilor de cazare, parcuri, ştranduri şi a altor locuri  care  

presupun aflux de populaţie. 
4. Desfăşurarea de către grupări infracţionale, mai ales din judeţele limitrofe a unor 

activităţi ilicite îndreptate asupra patrimoniului  privat şi public, etc. 

5. Desfăşurarea unor activităţi cu caracter ilicit în zonele turistice, cu precădere în 

sfera de activitate a comerţului stradal, inclusiv creşterea evaziunii fiscale în domeniul 

turismului, 

6. Tulburarea ordinii și liniștii publice cu ocazia desfășurării unor manifestări cultural-

artistice, sportive etc. și prin folosirea aparaturii de sonorizare peste normele admise în zona barurilor, 

cluburilor și locurilor de cazare. 

7. Creșterea numărului de infracțiuni în segmentul stradal (exploatarea cerșetoriei sau 

folosirea minorilor în scop de cerșetorie, furturi, înșelăciuni, tâlhării, loviri sau alte violențe); 

8. Creșterea infracționalității contra patrimoniului pe fondul părăsirii temporare a 

locuințelor personale ori a sediilor de firme în perioada sezonului estival/concediilor; 

9. Apariția unor grupuri de imigranți ilegali, provenite de pe principalele rute de migrație 

ilegală din regiune, ce au ca destinație țările din Spațiul Schengen; 

10. Reapariția cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2, sau apariția de noi focare 

epidemiologice. 

11. Producerea unor evenimente pe linie de protecţie civilă: inundaţii, incendii, 

caniculă, etc. 

 

Principalele măsuri ce se impun a fi luate pentru asigurarea unui climat normal de 

ordine şi siguranţă civică:  

a. Analiza situaţiei operative de pe raza judeţului Buzău şi  luarea măsurilor ce se impun 

potrivit competenţelor pentru creşterea siguranţei cetăţeanului, cu participarea tuturor 

componentelor de ordine şi siguranţă publică, precum şi prin  implicarea reprezentanţilor 

autorităţilor administraţiei publice locale şi Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică,  
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b. Dispozitivele de ordine şi siguranţă publică vor fi permanent adaptate situaţiei 

operative existente la nivelul fiecărei localităţi pentru asigurarea climatului de ordine şi 

siguranţă a membrilor comunităţii.  

c. Asigurarea prezenţei active la vedere, a poliţiştilor, în uniformă adecvată şi cu  

mijloacele din dotare, cooperarea acestora cu alte structuri destinate să acţioneze în scopul 

realizării activităţii de prevenire a comiterii de fapte antisociale, intensificarea activităţilor 

specifice menţinerii unui climat corespunzător de ordine publică şi siguranţă civică. 

d. Eficientizarea  măsurilor de verificare şi supraveghere în locurile unde vor fi 

organizate manifestări tradiţional-culturale ori sportive, la care se anticipează prezenţa unui 

public numeros, pentru prevenirea manifestărilor violente, a actelor de vandalism sau altor 

acţiuni infracţional; stabilirea și aplicarea măsurilor necesare bunei desfăşurări a acestora, cu 

participarea tuturor structurilor cu responsabilități în domeniu și implicarea reprezentanților 

autorităților administrației publice locale; 

e. Intensificarea activităţilor specifice menţinerii unui climat corespunzător de ordine 

publică şi siguranţă civică pe întreg teritoriul judeţului şi îndeosebi în zonele şi localităţile 

turistice. 

f. Efectuarea de controale la unităţile de cazare, împreună cu structurile abilitate, pentru 

verificarea modului în care sunt respectate normele legale referitoare la înregistrarea străinilor și a 

respectării prevederilor legale pentru desfășurarea activităților în spațiile de cazare turistică 

autorizate existente la nivelul judeţului; 
g. Organizarea şi realizarea unor acţiuni punctuale, cu efective mărite, în zonele şi 

mediile unde situaţia operativă o impune, precum şi în intervalele de timp când este necesar, în 

baza datelor de interes operativ deţinute, prin aceste activităţi asigurându-se creşterea 

vizibilităţii elementului poliţienesc şi implicit a autorităţii instituţiei în spaţiul stradal.   

h. Adaptarea măsurilor specifice în zona desfășurării activităților asociate Evaluării 

Naţionale şi Examenului Național de Bacalaureat, precum și după caz, pe timpul 

transportului lucrărilor 

i. Executarea sarcinilor stabilite în vederea prevenirii evenimentelor negative în mediul 

şcolar, pe timpul examenelor specifice sfârşitului de an şcolar, cât şi vacanţei de vară. 

j. Realizarea unor activități de prevenire a victimizării minorilor în locurile publice 

frecventate de aceștia cum ar fi: centre comerciale, parcuri, zone de agrement etc..  

k. Efectuarea de documentări la instituțiile abilitate (inspectorate școlare, operatori 

turistici etc.), în vederea obținerii unor date certe despre: 

 locurile în care sunt organizate eventuale excursii, activități cu 

caracter cultural-sportiv și turistic etc.; 

 categoria de participanți (preșcolari/elevi etc.); 

 perioadele de desfășurare; 

 persoanele responsabile și datele de contact ale acestora; 

 modalitățile de transport a grupurilor organizate, punctele de 

plecare/sosire, rutele de deplasare, alte date de interes; 

l. Relaționarea cu organizatorii acestor activități, în scopul instruirii, de către polițiști 

rutieri, a conducătorilor de autovehicule care execută transportul, cu privire la obligativitatea 

respectării normelor rutiere și a celor privind transportul public de persoane, precum și a 

copiilor și tinerilor, referitor la conduita acestora pe timpul deplasărilor și în locurile de 

îmbarcare/debarcare;  



          NESECRET 

NESECRET 
   

Buzău, Str. Chiristigii nr. 8 – 10  
  Tel.. 0238/402015 - centrală, 0238/724955- fax, e-mail - ipj@bz.politiaromana.ro    Pagina 4 din 4 

 

m. Continuarea activităţilor specifice în zona pensiunilor şi locurilor de alimentaţie 

publică destinate turismului rural, împreună cu reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi ai 

altor instituţii, ce au atribuţii în domeniul turismului şi pe linia protecţiei consumatorului. 

n. Identificarea şi supravegherea locurilor şi mediilor cu potenţial criminogen ridicat de 

pe raza judeţului în scopul stopării manifestărilor elementelor parazitare, proxeneţi, prostituate, 

cerşetori. 

o. Intensificarea activităţilor în vederea prinderii persoanelor urmărite, din evidenţele 

proprii şi a celor comunicate de alte organe, cât şi  pentru punerea în executare a tuturor 

categoriilor  de mandate si sentinţe penale. 

p. Monitorizarea grupurilor de infractori cunoscuţi ca spărgători de locuinţe care pot 

acţiona în lipsa proprietarilor / chiriaşilor de la domiciliu.  

q. Soluţionarea cu celeritate a cauzelor penale, dat fiind faptul că în cele mai multe cazuri 

infractorii sunt voiajori, iar majoritatea victimelor sunt turişti, care după terminarea sejurului 

pleacă spre localităţile de domiciliu. 

r. Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi a contrabandei cu produse din tutun ori cu 

alte produse accizabile, pe raza judeţului Buzău, prin organizarea şi desfăşurarea de acţiuni, 

razii şi controale, în urma analizării datelor obţinute operative la nivelul inspectoratului în 

zonele de interes sau a celor furnizate de alte instituţii cu atribuţii de aplicare a legii din 

România. 

s. Intensificarea activităţilor ce se impun pentru reducerea riscului rutier, în vederea 

asigurării unui climat  de siguranţă pe căile de comunicaţie rutieră, inclusiv în mediul rural, 

insistându-se pe prevenirea principalelor abateri generatoare de evenimente rutiere, sens în care 

se va proceda la dimensionarea corespunzătoare a dispozitivelor rutiere, corelat cu o prezență 

activă a polițiștilor rutieri pe principalele artere de circulație, în punctele cu risc ridicat de 

accidente și la orele semnalate cu trafic intens.  

   

 

                     

ŞEFUL  INSPECTORATULUI 

Comisar şef de poliţie, 

 

PANTAZI VIRGIL LAURENŢIU 
   


