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               MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                            

 INSPECTORATUL GENERAL  AL  JANDARMERIEI ROMÂNE                    

                                                     
       INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN BUZĂU 

            Serviciul Ordine şi Siguranţă Publică 

             
 

Informare  

privind măsurile dispuse în vederea supravegherii condițiilor de desfacere 

 a produselor alimentare și nealimentare tradiționale,  

precum și asigurarea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică în perioada 

premergătoare și în timpul Sărbătorilor de iarnă  

 

 

            Având în vedere debutul sezonului rece 2022-2023, precum și a manifestărilor desfășurate în 

spațiul public cu prilejul sărbătorilor de iarnă 2022,  Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău va lua  

următoarele măsuri: 

- Intensificarea schimbului de informaţii cu structurile abilitate, intra și interinstituțional, având 

drept scop identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor cu incidenţă asupra ordinii și siguranței publice 

și realizarea de evaluări de risc pe domeniile ce revin în competența Jandarmeriei Române, în 

vederea stabilirii priorităților în plan operațional; 

- Adaptarea dispozitivelor de ordine și siguranţă publică/pază şi protecţie instituţională, în 

funcție de rezultatul evaluărilor efectuate, specificul situaţiei operative existente, în vederea 

prezervării climatului de siguranţă civică în locurile publice; 

- Creşterea vizibilităţii şi prezenţa activă a efectivelor de ordine şi siguranţă publică pe traseele 

turistice și în locurile aglomerate, în scopul descurajării comiterii de fapte antisociale; 

- Acordarea sprijinului necesar Direcţiei Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor 

Buzău în vederea efectuării în comun de activităţi de control în pieţe agroalimentare şi centre 

comerciale, pentru verificarea modului de depozitare, transport şi valorificare a produselor din carne, 

în scopul asigurării respectării cadrului legal în domeniu şi prevenirea faptelor ce ar putea afecta 

sănătatea populaţiei; 

- Asigurarea ordinii publice pe timpul activităţilor cu public numeros, precum: evenimente 

sportive și cultural-artistice, târguri și evenimente organizate cu ocazia sărbătorilor de iarnă, slujbe, 

ceremonii sau procesiuni religioase, proteste sau alte tipuri de adunări publice; 

- Intensificarea activităţilor de menţinere a ordinii publice pe traseele montane și în zona ariilor 

naturale protejate 

- Participarea la acțiunile de prevenire şi combatere a delictelor silvice precum şi intensificarea 

controalelor pe principalele drumuri tranzitate de mijloace de transport de materiale lemnoase, în 

vederea prevenirii tăierii şi comercializării ilegale a brazilor, prin organizarea de filtre rutiere/acțiuni 

comune, cu personalul instituțiilor cu atribuții în domeniu; 

- Participarea la acțiuni în comun, organizate de I.P.J. Buzău, pentru prevenirea și combaterea 

infracțiunilor contra patrimoniului şi/sau contra persoanei (furturilor de şi din auto, tâlhării), 

depistarea și prinderea persoanelor urmărite în temeiul legii; 

- Verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind comercializarea și utilizarea 

articolelor pe bază de produse pirotehnice de către persoane juridice și fizice, conform 

competențelor; 
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- Adoptarea măsurilor specifice cu caracter antiterorist, pentru prevenirea unor posibile riscuri 

de această natură în zone cu aglomerări mari de persoane, în proximitatea obiectivelor de interes 

public, precum și la obiectivele din responsabilitatea Inspectoratului de Jandarmi Județean Buzău; 

- Sprijinirea structurilor I.S.U.J. Buzău în desfăşurarea acţiunilor de verificare privind modul de 

respectare a normelor pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor; 

- Participarea în cadrul Centrelor Judeţene de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei în situaţii 

de urgenţă pentru evaluarea situaţiei, stabilirea şi aplicarea măsurilor în corelare cu prognozele 

meteorologice; 

- Identificarea posibilităţilor de realizare a dislocării de forţe şi mijloace, în scopul prevenirii 

sau limitării efectelor situaţiilor de urgenţă precum şi asigurarea rezervelor de personal, în măsură să 

desfăşoare activităţi în zonele de competenţă; 

- Asigurarea continuităţii intervenţiei pentru soluţionarea situaţiilor semnalate prin S.N.A.U. 

112 potrivit competenţelor stabilite prin lege Jandarmeriei Române. 

 

 

 

 

  

Cu stimă,  

 

INSPECTOR ŞEF AL I.J.J. BUZĂU 

                       Colonel 

Cueru Virgil  
 


