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       MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE                                                    

                        JANDARMERIA ROMANĂ                                                                                                                                    

                                   
  INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN 

                                       BUZĂU 

 

   

                                       

 

ANALIZA ACȚIUNILOR DE ASIGURARE ȘI RESTABILIRE A ORDINII PUBLICE 

DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2022 DE CĂTRE  

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN BUZĂU 

 

 

În anul 2022, structurile de Ordine şi Siguranţă Publică din cadrul Inspectoratului de Jandarmi 

Judeţean Buzău au urmărit cu precădere îndeplinirea obiectivelor stabilite prin principalele documente 

programatice, creşterea gradului de încredere al cetăţenilor în instituţie şi în capacitatea de răspuns la 

solicitările acestora, consolidarea imaginii pozitive a instituţiei, dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi 

cooperare interinstituţională.  

Obiectivele principale al efectivelor de jandarmi  din cadrul I.J.J. Buzău au fost asigurarea ordinii 

şi siguranţei publice, prevenirea şi combaterea faptelor care aduc atingere drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale cetăţenilor, precum şi prevenirea actelor de terorism. 

De asemenea, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău, pentru misiunile de asigurare şi 

restabilire a ordinii publice a avut în vedere următorele aspecte: 

 Eficientizarea misiunilor de asigurare şi restabilire a ordinii publice pe timpul desfășurării 

manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase ori a altor asemenea adunări publice ce au avut loc 

în spațiul public; 

 Dezvoltarea capabilităţilor efectivelor Plutonului 1 Jandarmi Intervenție Antiteroristă și 

Acţiuni Speciale prin participarea la misiunile specifice în zona de responsabilitate, precum și pe fondul 

producerii unor incidente cu caracter terorist la nivel internaţional; 

 Conştientizarea tuturor jandarmilor cu privire la rolul structurilor de ordine publică în 

asigurarea unui climat de siguranţă civică în rândul cetăţenilor, în apărarea vieţii, proprietăţii publice şi 

private şi a drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor; 

 Eficientizarea activităţii fiecărui lucrător şi implicit a întregii unităţi, prin menţinerea unui 

raport pozitiv între resursele folosite şi rezultatele obţinute; 

 Eficientizarea modului de acţiune în cadrul dispozitivelor de ordine publică, creşterea 

disponibilităţii personalului la rezolvarea solicitărilor cetăţenilor în momentul contactului cu aceştia; 

   

 

I. CADRUL ORGANIZATORIC 

 

Pentru executarea misiunilor de ordine publică, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău are 

prevăzute în statul de organizare următoarele structuri: 

- Detaşamentul 1 Jandarmi Mobil,  constituit din 3 plutoane (un pluton de acţiuni speciale şi 

antiteroriste, 2 plutoane de ordine publică) şi o grupă de conductori câini serviciu;  

        - 3 grupe de supraveghere şi intervenţie  la Detaşamentul 2 Jandarmi Buzău, la Detaşamentul 4 

Jandarmi Râmnicu Sărat şi la Detaşamentul 5 Jandarmi Pătârlagele; 
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- 1 post de jandarmi montan, în localitatea Nehoiu; 

- 1 post de jandarmi montan, în localitatea Berca; 

- 1 post de jandarmi balneoclimateric, în localitatea Sărata Monteoru. 

La nivelul structurilor de ordine publică din cadrul I.J.J. Buzău există un deficit de jandarmi în 

cuantum  de 33,7%. 

 

 

II. PRINCIPALELE ACȚIUNI DE ASIGURARE A ORDINII PUBLICE 

DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2022 

 

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

misiuni de asigurare a ordinii publice în anul 2022 au fost: 

- manifestările şi jocurile sportive organizate în zona de responsabilitate; 

- acţiunile de protest declarate ori spontane; 

- Festivalul „Drăgaica 2022”; 

- Festivalul „Buzăul lui Marghiloman”; 

- Festivalul „Buzău International Festival Arts 2022”; 

- evenimentul „Buzău Fest & Zilele Chișinăului la Buzău”; 

- Festivalul „Toamna Buzoiană”; 

- ceremoniile militare organizate cu ocazia “Zilei Naţionale a României”. 

Evenimentele au fost considerate atât cu grad de risc scăzut, cât şi cu grad de risc mediu. 

De menţionat un aspect important pe latura misiunilor de asigurare a ordinii publice îl 

reprezintă faptul că la nivelul judeţului Buzău, există o echipă de fotbal în Liga a II-a, 3 echipe de 

fotbal în Liga a III-a și două echipe de handbal in Ligile Naţionale (masculin şi feminin), fiecare 

dintre acestea aducând în mod constant, în situații normale, în medie peste 400 de spectatori în 

arenele unde îşi desfăşoară partidele de pe teren propriu, respectiv aproximativ 1000 spectatori la 

meciurile de handbal feminin.  

Cuplurile chinotehnice care fac parte din Grupa Conductori Câini Serviciu au participat la 8 

misiuni de asigurare ordinii publice cu ocazia desfășurării unor competiții sportive în zona de 

responsabilitate a I.J.J. Buzău. 

 

III. PRINCIPALELE EVENIMENTE ÎNREGISTRATE LA ACȚIUNILE DE 

ASIGURARE A ORDINII PUBLICE DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2022 

 

La acțiunile de asigurare a ordinii publice desfășurate de Inspectoratul de Jandarmi Județean 

Buzău nu au fost înregistrate incidente, toate situațiile apărute fiind considerate importante și tratate 

cu maxim profesionalism. 

 

IV. ACȚIUNI DE ASIGURARE ȘI RESTABILIRE A ORDINII PUBLICE 

DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2022 

 

a) Asigurarea ordinii publice 

   Responsabilitatea prioritară a Jandarmeriei o reprezintă asigurarea ordinii și siguranței 

publice, atribuție pe care personalul instituției a înțeles să o exercite în spiritul și litera legii, cu 

respectarea drepturilor constituţionale ale cetăţenilor. 

În perioada analizată, Inspectortaul de Jandarmi Judeţean Buzău a executat 274 misiuni de 

asigurare a ordinii publice cu un efectiv de 2950 jandarmi, față de 190 misiuni executate în anul 2021, 

înregistrându-se astfel o creștere cu aproximativ 45% (+84 misiuni).  

Principala cauză care a generat această creștere a fost relaxarea și ulterior înlăturarea totală a 
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condițiilor de organizare a adunărilor publice în contextul pandemiei de COVID 19 (începând cu luna 

martie 2022 starea de alertă nu a mai fost prelungită), fapt ce a dus la posibilitatea organizării mai 

multor manifestări în spațiul public față de anul precedent când acestea au fost, în mare parte, interzise 

sau restricționate. 

Situaţia comparativă a principalelor categorii de misiuni de asigurare a ordinii publice 

executate, se prezintă astfel: 

 
 

Pe timpul adunărilor desfășurate în spațiul public, în anul 2022, au fost înregistrate 5 situații 

de nerespectare a prevederilor legale pe latură penală, iar pe linie contravenţională au fost aplicate 

69 sancțiuni contravenționale în valoare de 32850 lei lei, faţă de 102 sancțiuni contravenționale 

în anul 2021, astfel: 

 la manifestările de protest au fost constatate 0 infracțiuni (față de 0 în anul 2021) și au fost 

aplicate 0 sancțiuni contravenționale (față de 74 în anul 2021); 

 la manifestările cultural-artistice au fost constatate 3 infracțiuni (față de 0 în anul 2021) și 

au fost aplicate 39 sancțiuni contravenționale în valoare de 23600 lei (față de 7 în anul 

2021); 

 la manifestările religioase au fost constatate 0 infracțiuni (față de 0 în anul 2021) și a fost 

aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 200 lei (față de 10 în anul 2021); 

 la manifestările sportive au fost constatate 2 infracțiuni (față de 0 în anul 2021) și au fost 

aplicate 29 sancțiuni contravenționale în valoare de 8950 lei (față de 11 în anul 2021). 

 

De remarcat faptul că, pe timpul misiunilor de asigurare a ordinii publice desfăşurate cu 

ocazia specatacolelor din cadrul Festivalului „Drăgaica 2022”, în contextul participării la aceste 

manifestări a unui public numeros şi diversificat ca vârstă şi ca medii de provenienţă, în cadrul 

dispozitivului s-a acţionat cu lucrători din cadrul S.C.C.O. Buzău pentru depistarea persoanelor care 

consumă sau comercializează substanţe sau materii vegetale cu posibil efect psihoactiv. Ca urmare a 

modului eficient de acţiune pe această linie a celor două structuri, au fost depistate 3 persoane care 

deţineau astfel de substanţe în vederea consumului sau comercializării, în cauză fiind întocmite 

documente de depistare conform Legii 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului illicit 

de droguri cu modificările şi completările ulterioare. 

La manifestările desfășurate în spațiul public în anul 2022 se observă o creştere  a numărului 

de participanți (+118148 participanți), acest lucru datorându-se creşterii numărului de adunări 

publice, precum şi relaxării, și ulterior, înlaturării în totalitate a condiţiilor de participare la acestea 

generate de pandemia de COVID 19 faţă de anul 2021. Situația participanților la principalele 

categorii de manifestări, se prezintă astfel: 
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Concluzii: 

 a scăzut numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice la manifestările de protest cu 

40 % (-9 misiuni) față de anul 2021, de la 22 misiuni la 13 misiuni; 

 a crescut numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice la manifestările cultural-

artistice cu 150 % (+71 misiuni) față de anul 2021, de la 47 misiuni la 118 misiuni; 

 a crescut numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice la manifestările religioase cu 

6% (+1 misiune) față de anul 2021, de la 15 misiuni la 16 misiuni; 

 a crescut numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice la  manifestările sportive cu 2% 

(+3 misiuni) comparativ cu anul 2021, de la 94 misiuni la 97 misiuni; 

 a crescut numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice la alte acţiuni cu 150% (+18 

misiuni) față de anul 2021, de la 12 misiuni la 30 misiuni. 

 

b) Restabilirea ordinii publice 

În perioada de referinţă nu au fost acţiuni de intervenţie în forţă pentru restabilirea ordinii 

publice, situaţia fiind similară cu anul 2021.   

Având în vedere că nu au fost cazuri de intervenție pentru restabilirea ordinii publice, se 

poate concluziona că măsurile adoptate au fost în concordanță cu riscurile și amenințările 

identificate, ceea ce a condus la sporirea eficienței structurilor de ordine publică. 

 

 

V. NEAJUNSURI ȘI GREUTĂȚI 

 

Pe linia misiunilor de asigurare şi restabilire a ordinii publice nu am întâmpinat greutăţi, 

toate misiunile fiind executate în condiţii bune şi foarte bune. 

 

VI. PROPUNERI ȘI CONCLUZII: 

 

 Prin realizarea obiectivelor propuse, Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău îşi va 

consolida statutul de forţă de ordine publică operaţională, robustă şi dotată cu capacităţi de reacţie 

rapidă, capabilă să execute toate misiunile încredinţate la nivelul aşteptărilor societăţii civile. 

Pentru anul 2023 se are în vedere: 

- îmbunătățirea activității pe linia misiunilor de asigurare a ordinii publice; 

- creșterea susținută a gradului de pregătire a efectivelor, în principal a celor încadrate din 

sursă externă, pe linia executării misiunilor specifice de ordine publică; 
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- intensificarea activităților pe linia prevenirii și combaterii faptelor antisociale, prin 

continuarea derulării programelor/proiectelor existente, dar și prin cooptarea unor noi parteneri în 

educarea și informarea cetățenilor de toate vârstele și din toate mediile; 

 

 

                        Întocmit 

     Ofiter specialist I  M.O.P.                                                                                       

Lt.col.   

                                                                                                  

Felix TRIFU 

 


