
          NESECRET 

NESECRET 

Confidenţial! Date cu caracter personal prelucrate de către IPJ Buzău în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679. Datele pot fi folosite doar 

pentru scopul pentru care au fost colectate/transferate. Prelucrarea într-un alt scop poate fi efectuată numai cu acordul IPJ Buzău. 
   

Buzău, Str. Chiristigii nr. 8 – 10  
  Tel.. 0238/402015 - centrală, 0238/724955- fax, e-mail - ipj@bz.politiaromana.ro    Pagina 1 din 3 

 

 
     R O M Â N I A       Buzău 

             MINISTERUL AFACERILOR INTERNE       

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE                                                                                                                                                                                                                                                       

                   
  INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BUZĂU        Nr. 16.244 / 14.12.2022 

         Ex. unic 

       

 

 

 

 

 

 

 

INFORMARE 
privind măsurile dispuse la nivelul I.P.J. Buzău, în vederea  

supravegherii condiţiilor de desfacere a produselor alimentare şi nealimentare 

tradiţionale, precum şi asigurarea unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă 

publică în perioada premergătoare şi în timpul Sărbătorilor de iarnă 
 

 

 

 În fiecare an, premergător şi pe timpul sărbătorilor de iarnă, au loc multiple activităţi în 

spaţiul public, la care participă numeroase persoane, fapt ce impune adaptarea misiunilor din 

competenţa structurilor Ministerului Afacerilor Interne, astfel încât să fie asigurată o capacitate 

corespunzătoare de acţiune şi intervenţie pentru menţinerea unui climat de normalitate, 

necesară creării condiţiilor creşterii gradului de siguranţă a cetăţenilor, inclusiv a gestionării 

posibilelor situaţii de urgenţă.  

Astfel, în aceasta perioadă urmează a se desfăşura adunări de comemorare a Revoluţiei 

din Decembrie 1989, slujbe religioase ocazionate de sărbătorile de iarnă, precum şi manifestări 

cultural – artistice, context în care este nevoie să fie dispuse şi aplicate măsuri coerente şi 

adecvate pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice în pieţe sau în alte locuri publice, 

precum şi în zona lăcaşurilor de cult, cu precădere în localităţile urbane. 

Deosebit de importante pentru această perioadă sunt şi activităţile care se vor desfăşura în 

sistem integrat sub coordonarea Prefectului Judeţului, conform Concepţiei Unice de Acţiune în 

Situaţii Speciale, în domeniul înlăturării efectelor negative ale fenomenelor meteorologice 

nefavorabile specifice sezonului rece. 

În scopul creşterii gradului de siguranţă a cetăţenilor, protejării proprietăţii şi intereselor 

legitime ale acestora şi ale comunităţii, menţinerii şi asigurării ordinii şi siguranţei publice, 

respectării legii şi asigurării unui caracter integrat al acţiunilor structurilor Ministerului 

Afacerilor Interne pe durata întregului sezon rece, la nivelul judeţului Buzău, s-au stabilit 

activităţi specifice conform Planului de măsuri pentru asigurarea climatului de ordine şi 

siguranţă publică, în sezonul rece şi pe timpul sărbătorilor de iarnă nr. 16.071  din 24.11.2022. 
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MODALITĂŢI  PRACTICE DE ACŢIUNE 

 

Pentru menţinerea climatului de ordine şi siguranţă publică pe timpul sezonului  rece şi a 

sărbătorilor de iarnă 2022-2023, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău şi subunităţile 

subordonate în cooperare cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu vor desfăşura activităţi 

specifice, în scopul creşterii capacităţii de acţiune şi al realizării obiectivelor propuse. 

Capacitatea operaţională a I.P.J. Buzău va fi asigurată în aceasta perioadă, prin limitarea 

concediilor de odihnă şi a zilelor libere, urmărindu-se creşterea numărului de  lucrători de 

poliţie atât în uniformă, cât şi în civil, care desfăşoară activităţi în segmentul public, în principal 

în zonele comerciale şi cele de agrement, unde se va înregistra un aflux mare de persoane.   

 Astfel se va acţiona atât în cadrul dispozitivelor curente de menţinere a ordinii publice şi 

siguranţei rutiere, cât şi prin organizarea unor acţiuni cu efective mărite, punctuale, în zonele şi 

intervalele de timp de interes operativ. 

 Specifice perioadei vor fi filtrele rutiere realizate pe căile de comunicaţie rutieră, inclusiv 

în mediul rural, scopul constituirii acestora fiind atât controlul transportului de mărfuri, cât şi 

restricţionarea sau blocarea circulaţiei rutiere prin închiderea unor drumuri publice, atunci când 

situţia o impune. 

  

ACTIVITĂŢI  PLANIFICATE  ÎN  PERIOADA IMEDIAT URMĂTOARE ÎN  

SEZONUL RECE 2022 - 2023 

 

- Organizarea şi executarea unor acţiuni punctuale în locurile şi mediile de interes 

operativ pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la normele sociale, a infracţiunilor 

specifice perioadei sărbătorilor de iarnă (furturi din buzunare şi genţi, furturi din autoturisme, 

furturi din curţile persoanelor fizice, tâlhării, etc.) şi asigurarea unei intervenţii operative la 

evenimentele sesizate prin S.N.U.A.U. 112; 

- Verificări, împreună cu specialişti din cadrul  altor instituţii cu atribuţii în domeniu, 

pentru prevenirea şi combaterea neregulilor privind valorificarea şi comercializarea animalelor 

vii şi produselor de origine animală, în pieţe, târguri şi oboare, precum şi în unităţile de 

abatorizare şi comercializare, precum şi a brazilor şi materialului lemnos; 

- Efectuarea de acţiuni pe linia modului de manipulare, păstrare şi transport al valorilor 

monetare la agenţii economici de pe raza de competenţă; 

- Asigurarea dimensionării corespunzătoare a dispozitivului rutier şi a prezenței active a 

poliţiştilor rutieri pe principalele artere de circulație, în punctele cu risc ridicat de accidente şi la 

orele semnalate cu trafic intens, pentru verificarea echipării autovehiculelor pentru condiţiile de 

iarnă, prevenirea accidentelor rutiere, evitarea blocajelor şi fluidizarea circulaţiei; 

 - Stabilirea şi derularea măsurilor necesare, împreună cu administratorul  drumurilor 

publice, astfel încât să se asigure menţinerea viabilităţii reţelei de drumuri naţionale ce străbat 

judeţul, respectiv instalarea semnalizării rutiere specifice sezonului rece, solicitarea montării 

panourilor parazăpezi pe zonele drumurilor europene, naţionale şi judeţene cu risc mare de 

înzăpezire; 

- Efectuarea de controale împreună cu structurile abilitate cu privire la modul de 

desfăşurare a activităţii unităţilor autorizate, care oferă servicii de cazare, concomitent cu 

intensificarea acţiunilor de verificare şi control în locurile frecventate de străini; 
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-  Adoptarea, în cooperare cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniul asigurării şi 

menţinerii climatului de ordine şi siguranţă publică, a măsurilor specifice cu caracter 

antiterorist, pentru prevenirea unor posibile riscuri de această natură în zone cu aglomerări mari 

de persoane, obiective de interes public, inclusiv lăcaşuri de cult, precum şi la obiectivele din 

responsabilitatea M.A.I.; 

- Organizarea de filtre rutiere/acțiuni pe principalele drumuri tranzitate de mijloace de 

transport de material lemnoase, verificarea documentelor legale de transport ale materialului 

lemnos, a datelor de identitate ale conducătorului auto și ale mijlocului de transport, în scopul 

prevenirii tăierii și comercializării ilegale a brazilor; 

 - Verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind importul, depozitarea, 

comercializarea și utilizarea articolelor pe bază de produse pirotehnice de către persoane 

juridice și fizice. Asigurarea şi supravegherea zonelor unde se comercializează produse 

pirotehnice, ori unde se organizează focuri de artificii, inclusiv pentru respectarea prevederilor 

legale privind condiţiile pe care trebuie să le întrunească locurile respective în vederea 

prevenirii unor evenimente negative; 

- Instituirea dispozitivelor necesare pentru asigurarea cadrului necesar respectării 

prevederilor legale, prevenirii situaţiilor de risc, protejării participanţilor şi aplicării măsurilor 

prevăzute de lege, în cazul manifestărilor specifice acestei perioade; 

- Informarea permanentă a membrilor comunităţii cu privire la unele aspecte ale  

evoluţiei stării infracţionale, precum şi măsurile cu caracter preventiv ce trebuie luate pentru 

diminuarea riscurilor care ar putea afecta siguranţa publică, precum şi referitor la modul de 

comportare în cazul existenţei unor avertizări de fenomene meteo extreme (cod galben, cod 

portocaliu, cod roşu) ori pentru situaţiile în care au fost surprinşi în afara locuinţei sau în 

mijloace de transport. 

În acelaşi  timp lucrătorii I.P.J. Buzău, sunt pregătiţi pentru a interveni de îndată, atât în 

plan organizaţional, cât şi cu participare de efective în teren, pentru prevenirea şi limitarea 

efectelor evenimentelor specifice, în situaţiile generate de condiţiile meteorologice 

nefavorabile, prin blocarea tronsoanelor de drumuri publice, intervenţii umanitare ori prin alte 

activităţi în acest domeniu, în acest sens fiind constituite rezerve de intervenţie. 

 

 

ŞEFUL INSPECTORATULUI 

Comisar şef de poliţie 

PANTAZI VIRGIL LAURENŢIU  

 


