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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                          

          JANDARMERIA ROMANĂ                                                                         

              
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN BUZĂU  

Serviciul  Ordine şi Siguranţă Publică  

 

                                                                                                                                  

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 (01.06.2022-

18.09.2022) 

 
 

            Pe timpul  sezonului estival 2022 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău a avut în 

vedere realizarea următoarelor obiective: 

- desfășurarea activităților de informare preventivă a populației cu privire la măsurile 

specifice sezonului estival întreprinse la nivelul structurilor Jandarmeriei Române; 

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

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

- adoptarea capacităţii operaţionale la tendinţele 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; 

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

ordinii şi singuranţei publice; 

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

staţiunea balneoclimaterică Sărata Monteoru; 

- 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: 

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

cu pază cu efective de jandarmi; 

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

Jandarmi Județean Buzău; 

- 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. 
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1.1 Misiuni de asigurare a ordinii publice 

 

        În perioada analizată efectivele Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Buzău au 

organizat si desfăşurat 126 misiuni de asigurare a ordinii publice, preponderende fiind 

manifestările cultural artistice (82 activităţi) la care au fost folosiți 1306 jandarmi. 

        Pe categorii de misiuni, acestea sunt repartizate astfel: 

a) asigurarea ordinii publice la manifestaţii sportive:               24 misiuni; 

b) asigurarea ordinii publice la manifestaţii religioase:            7 misiuni; 

c) asigurarea ordinii publice la manifestaţii cultural artistice:  86 misiuni; 

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

e) asigurarea ordinii publice la alte acțiuni:                              7 misiuni; 

 numărul de efective folosite : 1306 

 fapte de natură penală: 3 

 fapte de natură contravențională constatate: 28 

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

organizat misiuni de asigurare a ordinii publice au fost: 

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

desfășurării evenimentelor culturale „Buzău Fest&Zilele Chișinăului la Buzău”, 

„Buzăul lui Marghiloman“ și „Buzău International Arts Festival“, etc.; 

- manifestările religioase prilejuite de sărbătorea Adormirea Maicii Domnului; 

- ceremoniile dedicate Zilei Imnului Național al României și Zilei Drapelului 

Național al României; 

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

competițional 2022-2023. 

Toate aceste manifestări s-au organizat și în zile/ore cu trafic intens, fapt ce a 

presupus adoptarea unor măsuri de restricţionare a traficului rutier pe timpul afluirii/defluirii 

participanților şi utilizarea unui număr sporit de jandarmi pentru asigurarea unui climat optim 

de ordine și siguranță publică. 

Cu ocazia misiunilor de asigurare a ordinii publice din această perioadă au fost 

constatate 24 fapte de natură contravenţională pentru care au fost aplicate sancțiuni 

contravenționale. 

   

1.2. Misiuni de menţinere a ordinii publice 

 

Având în vedere faptul că perioada supusă analizei a coincis și cu  vacanța elevilor, 

precum și că, la nivel național, sezonul estival a presupus și respectarea măsurilor de 

prevenire a răspândirii noului coronavirus, 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 de agrement consacrate ca atare la nivelul municipiului Buzău, 

pe traseele turistice din ariile naturale protejate Siriu şi Penteleu, pe 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 1209 msiuni  de menținere a ordinii 

publice, pe categorii de misiuni, situaţia fiind astfel:  

 misiuni de menținere a ordinii publice:  

- patrule în sistem integrat: 749 patrule / 789 jandarmi; 

- patrule independente: 405 patrule / 1533 jandarmi; 

- patrule independente executate în mediul rural și pe traseele montane: 105 

patrule / 211 jandarmi. 
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 numărul de efective folosite : 2533 

 numărul de autospeciale folosite: 429 

 

Pe timpul misiunilor în stațiunea balneoclimaterică Sărata Monteoru și pe traseele 

turistice din zona montană au fost defăşurate activităţi de prevenire prin purtarea de discuții 

cu grupurile de turişti şi distribuirea de flayere privind respectarea ordinii şi siguranţei 

publice pe traseele turistice, cât şi a regulilor privind desfăşurarea de activităţi recreativ-

sportive (ciclism, drumeţie, alpinism, enduro şi altele) în aceste zone. 

 

În acest interval de timp, au fost executate un număr de 100 intervenţii la apeluri 112 

și 49 de intervenții la solicitarea instituţiilor cu care se colaborează/cooperează sau la 

solicitarea cetăţenilor. 

Intervenţii executate: 

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

- 3 intervenţii pentru căutarea unor persoane; 

- 93 intervenţii la incidente provocate de animale; 

- 4 alte intervenții. 

 

 1.3. Misiuni în cooperare/colaborare 

 

În perioada analizată, au fost organizate, în cooperare cu Inspectoratul de Poliție 

Județean Buzău, 42 de misiuni în cooperare pe linia prevenirii şi combaterii încălcărilor 

dispoziţiilor legale în zonele comerciale aglomerate şi zonele cu potential criminogen ridicat 

la care au participat 187 jandarmi. 

Structura de acțiuni speciale a participat la 4 activități specifice în cooperare cu 

S.C.C.O. Buzău pentru punerea în executare a mai multor mandate de aducere și a 

mandatelor de percheziție domiciliare. 

 

În perioada analizată au fost aplicate sancțiuni contravenționale, după cum 

urmează: 

 fapte de natură contravențională constatate: 600 

 avertismente: 130 

 amenzi: 470 

 valoare amenzi: 164.350 lei. 

Pe acte normative situația se prezintă astfel: 

 Legea 61/1991: 536 

 O.U.G. 23/2008: 13 

 O.U.G. 55/2002: 5 

 Legea 171/2010: 3 

 alte acte normative : 43 

 

În perioada supusă analizei efectivele Inspectoratului de Jandarmi Județean 

Buzău au constatat 16 fapte de natură penală, după cum urmează: 

 Legea 143/2000: 12 

 Legea 217/2003: 1 

 Art. 228 C. Pen. (furt): 1 

 Art. 288 C. Pen. (neexecutarea sancțiunilor penale): 1 

 Art. 372 C. Pen. (portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase): 1 
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2. PROPUNERI ȘI CONCLUZII: 

 

 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, apreciem că Inspectoratul de Jandarmi 

Județean Buzău a contribuit la asigurarea unui climat de normalitate şi siguranţă publică în 

spațiul public, activitate apreciată și în comunitatea locală. 

 

                         Cu stimă, 

                   INSPECTOR ŞEF AL I.J.J. BUZĂU 

                  Col. 

                                      Virgil CUERU 

 

   Şef Serviciu Ordine și Siguranță Publică 

                                                 Col. 

                                                                                                       Neicu Tiberiu                         


