CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ A
JUDEŢULUI BUZĂU
Anexa nr. 1
la Hotărârea ATOP nr. ___/04.03.2021

RAPORT
privind activitatea desfăşurată de Autoritatea Teritorială de
Ordine Publică a Judeţului Buzău în anul 2020
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a județului Buzău este un
organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, care se constituie şi
funcţionează pe lângă Consiliu Judeţean Buzău, desfăşurându-şi activitatea în
conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare
a autorităţii teritoriale de ordine publică aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.787/2002, în scopul asigurării bunei desfăşurări şi sporirii eficienţei serviciului
poliţienesc din județul Buzău.
Prin activitatea sa, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului
Buzău reprezintă interesele comunității locale în scopul asigurării unui climat de
siguranță și securitate publică.
Potrivit dispozițiilor legale, desemnarea nominală a membrilor ATOP este
validată de Consiliul Județean Buzău. Având în vedere faptul că pe parcursul
anului 2020 au avut loc modificări în ceea ce privește exercitarea funcției de
subprefect la nivelul Instituției Prefectului Judeţul Buzău, componența ATOP a
fost modificată prin Hotărârile Consiliului Judeţean Buzău nr. 16/30.01.2020.
În acest sens, în calitate de membru de drept al Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică a Judeţului Buzău a fost validat domnul Vasile Alecu, în calitate
de subprefect al Instituției Prefectului – Județul Buzău.
Ca urmare a acestei modificări, în anul 2020 Autoritatea teritorială de
Ordine Publică a Județului Buzău a avut următoarea componență nominală:
1.

Vasile Alecu

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cristescu Mihai
Baciu Gabriel - Paul
Popescu D. Ion
Mocanu Viorel
Mărăcine Nicolae
Carpen Claudiu
Bodea Gheorghe
Netcu Enache
Vasilescu Bogdan - Cristian

- subprefect Instituția Prefectului
judeţului Buzău;
- consilier judeţean ;
- consilier judeţean;
- consilier judeţean;
- consilier judeţean;
- consilier judeţean;
- consilier judeţean;
- reprezentant al comunităţii locale;
- reprezentant al comunităţii locale;
- reprezentant al comunităţii locale;
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11. Pantazi Laurenţiu

- inspector şef al Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Buzău;
- inspector şef al Inspectoratului de
Jandarmi Judeţean Buzău;
- inspector şef al Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă „Neron
Lupaşcu” al Judeţului Buzău;
- reprezentantul Corpului Naţional al
Poliţiştilor - Filiala Buzău.

12. Cueru Virgil Ioan
13. Enache Valeriu
14. Ionescu Pavel

În anul de referință, comisiile de lucru și-au desfășurat activitatea în
următoarea componență:
Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi petiţii (constituită
potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare din: doi consilieri
judeţeni, dintre care preşedintele ATOP, şefii Inspectoratelor Judeţene de
Poliţie, Jandarmi şi Situaţii de Urgenţă, un reprezentant al comunităţii
locale):
1. Baciu Gabriel – Paul – președinte ATOP;
2. Cristescu Mihai - Coordonator;
3. Pantazi Virgil – Laurenţiu;
4. Cueru Virgil Ioan;
5. Enache Valeriu;
6. Vasilescu Bogdan – Cristian.
Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de
performanţă minimali
(constituită potrivit Regulamentului de
organizare şi funcţionare din: subprefect, doi consilieri judeţeni şi un
membru al comunităţii locale):
1. Carpen Claudiu - Coordonator;
2. Vasile Alecu;
3. Popescu D. Ion;
4. Netcu Enache.
Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale,
consultanţă şi drepturile omului (constituită potrivit Regulamentului
de organizare şi funcţionare din: doi consilieri judeţeni, reprezentantul
Corpului Naţional al Poliţiştilor şi un reprezentant al comunităţii locale):
1. Mocanu Viorel - Coordonator;
2. Bodea Gheorghe;
3. Mărăcine Nicolae;
4. Ionescu Pavel.
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Potrivit Programului de activitate întocmit și aprobat în ședință de plen a
Autorității Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Buzău, pe parcursul anului
2020 au avut loc 8 şedinţe de plen şi câte 8 şedinţe în cadrul fiecărei comisii în
parte.
În cadrul şedinţelor de plen, începând cu luna martie principalele teme
ale dezbaterilor au vizat măsurile de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu
viroze respiratorii, gripa și COVID 19.
Au avut loc informări, analize privind activitățile desfășurate de către
efectivele Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, Inspectoratului pentru
Situații de Urgență ”Neron Lupașcu” Buzău, Inspectoratului de Jandarmi
Județean Buzău, pe perioada instituirii ”stării de urgență” și ”stării de alertă”.
De asemenea, au fost abordate temele prevăzute în planul de activități
adoptat pentru anul 2020, după cum urmează:
- Planul Strategic al Autorităţii teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău
pentru anul 2020;
- evaluări periodice ale activităţii desfăşurate de efectivele Inspectoratului
de Poliţie Judeţean Buzău în anul 2020;
- evaluări periodice ale activităţii desfăşurate şi rezultatele obţinute de
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău în anul 2020;
- evaluări periodice ale activităţii desfăşurate şi rezultatele obţinute de
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Buzău în anul 2020;
- analize privind activităţile referitoare la fenomene cu impact asupra
climatului de ordine şi siguranţă publică, desfăşurate de alte instituţii şi
servicii publice, precum Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău, Direcţia Sanitar
- Veterinară şi Siguranţa Alimentelor, Direcţia Judeţeană de Sănătate
Publică Buzău, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor
Buzău, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Buzău;
- analiza activităţii Poliţiei municipiilor Buzău şi Râmnicu Sărat, Poliției
oraşelor Nehoiu, Pătârlagele şi Pogoanele privind asigurarea ordinii şi
liniştii publice în aria de competență;
- au fost adoptate un număr de 11 hotărâri cu privire la:
- aprobarea Planului Strategic al A.T.O.P. Buzău pe anul 2020;
- aprobarea Raportului de activitate al A.T.O.P. Buzău pe anul 2019;
- modul de organizare și executare a misiunilor de ordine publică în scopul
combaterii răspândirii virusului SARS-COV-2;
- emiterea unor recomandări privind eficientizarea activităţii serviciului
poliţienesc, a efectivelor de jandarmi, precum şi a efectivelor ISU în ceea
ce priveşte asigurarea securităţii civice a comunităţii.
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Planul Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a
Judeţului Buzău a fost supus dezbaterii membrilor plenului şi apoi aprobării,
constituind elementul coordonator esenţial în activitatea depusă în anul 2019.
Principalele direcţii de acţiune pentru anul 2020, au fost cele care s-au
desprins din Strategia Naţională de Ordine şi Siguranţă Publică 2015-2020.
Documentul a condensat priorităţile strategice stabilite la nivel
internaţional sau naţional prin documente programatice, cu incidenţă în sfera de
activitate poliţienească, respectiv:
- Strategia de Securitate Naţională a României;
- Strategia de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane;
- Planul naţional unic de acţiune pentru combaterea traficului de fiinţe
umane;
- Strategia de prevenire a criminalităţii.
Pe parcursul anului 2020, pe comisii, principalele probleme abordate au fost
următoarele:
Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii:
- analize periodice privind organizarea şi executarea activităţilor specifice
de intervenţie ale Inspectoratului Judeţean de Poliţie, Inspectoratului
de Jandarmi Judeţean Buzău şi Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Neron Lupaşcu” Buzău;
- analize periodice privind activitatea Poliţiei municipiilor Buzău şi Rm.
Sărat, precum şi oraşelor Nehoiu, Pogoanele şi Pătârlagele, pentru
asigurarea climatului normal de ordine şi siguranţă publică în zonele de
competenţă;
- analize periodice ale activităţilor desfăşurate de Poliţia Locală a
municipiului Buzău, prevăzute în Planul de ordine şi siguranţă publică;
- analize ale activităţii instituţiilor investite cu atribuţii de sprijin a
persoanelor aflate în situaţii de risc, ori cu comportamente inadecvate;
- analize privind activităţilor desfăşurate pe linia prevenirii şi combaterii
delictelor silvice.
Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de
performanţă minimali:
- urmărirea periodică a stadiului indicatorilor de performanţă minimali
pentru serviciul poliţienesc în anul 2020;
- dinamica de personal la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău în
cursul anului 2020;
- identificarea surselor bugetare şi extrabugetare pentru dotarea celor
trei instituţii: Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, Inspectoratului
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-

-

de Jandarmi Judeţean Buzău şi Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Neron Lupaşcu” Buzău;
analize periodice a măsurilor întreprinse pentru menţinerea unui climat
de siguranţă în traficul rutier şi pentru prevenirea evenimentelor
rutiere;
analize periodice asupra situaţiei persoanelor aflate în risc victimal, a
stărilor conflictuale şi stabilirea măsurilor pentru înlăturarea acestor
stări de pericol.

Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale,
consultanţă şi drepturile omului:
- întărirea colaborării Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean şi participarea la întâlnirile organizate cu
cadrele didactice în scopul reducerii gradului de victimizare în rândul
minorilor şi de implicare a acestora în comiterea de infracţiuni; măsuri
cu caracter preventiv în ceea ce priveşte fenomenul infracţional şi
asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică în şcoli;
- modalităţile de antrenare a populaţiei în activităţi de asigurare a ordinii
publice şi pentru protejarea bunurilor personale;
- problemele romilor.
Pornind de la o analiză amplă a indicatorilor de performanţă minimali
pentru serviciul poliţienesc, a datelor şi a informaţiilor prezentate de celelalte
instituţii participante, atât în şedinţele de plen cât şi în comisiile de lucru, pe
parcursul anului 2020 – an marcat de pandemie - considerăm că acestea şi-au
adus aportul la asigurarea unui climat normal de ordine şi siguranţă publică în
judeţul Buzău.
Aşa cum am s-a precizat anterior, o componentă importantă a activităţii
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău a constat în
identificarea logisticii necesare pentru eficientizarea exercitării activităţilor
desfăşurate de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău, Inspectoratul de
Jandarmi Judeţean Buzău şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Neron
Lupaşcu” al Judeţului Buzău.
În perioada stării de urgență, din resursele bugetare ale Judeţului Buzău
au fost achiziţionate materiale cu destinația prevenirii și combaterii pandemiei
COVID 19 care au fost transferate celor trei instituții, după cum urmează:
- Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău – mănuși și măști medicinale,
combinezoane de unică folosință și dezinfectanți în valoare de
39.220,50 lei;
- Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău - mănuși și măști
medicinale, combinezoane de unică folosință și dezinfectanți în valoare
de 15.214,50 lei;
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Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al Judeţului
Buzău - mănuși și măști medicinale, combinezoane de unică folosință și
dezinfectanți în valoare de 79.278,68 lei.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale cu caracter permanent, ATOP Buzău
are constituit un secretariat executiv, format din trei persoane din cadrul
Direcţiei juridice şi administraţie publică locală, din aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean. Prin activitatea desfăşurată, Secretariatul executiv a
asigurat primirea şi transmiterea corespondenţei, pregătirea materialelor pentru
şedinţele de plen şi de comisii, redactarea proceselor-verbale, etc.
În anul 2020 au fost înregistrate în Registrul de intrare-ieşire a
corespondenţei A.T.O.P. Buzău un număr de 39 de documente.
Considerăm că Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Judeţului Buzău
a asigurat, prin activitatea sa din anul 2020, reprezentarea şi promovarea
intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate
publică.
Vom continua să acordăm sprijinul nostru constant, transparent şi
imparţial cetăţenilor, societăţii civile, instituţiilor şi autorităţilor locale.
***
ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE ȘI REZULTATELE OBȚINUTE DE
EFECTIVELE INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN BUZĂU
ÎN ANUL 2020
I.

OBIECTIVE STRATEGICE
1. Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea
persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa
transporturilor.
2. Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere, destructurarea
grupărilor infracţionale.
3. Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea
evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din
domeniul achiziţiilor publice precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii
Europene.
4. Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi
informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei
Române.

II.

PREVENIREA ŞI COMBATEREA CRIMINALITĂŢII
Activitatea de prevenire a fost orientată pentru asigurarea unui sistem integrat
bazat pe atragerea de parteneri şi apropierea de comunitate şi a cunoscut o evoluţie
constantă din punct de vedere calitativ. S-a acţionat pentru identificarea priorităţilor şi
perfecţionarea instrumentelor de lucru care au impus schimbări de natură a aduce un
plus de eficienţă, în special colaborarea cu formaţiunile operative în toate fazele
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managementului de proiect şi orientarea activităţii spre rezolvarea unor probleme
punctuale.
Principalii indicatori minimali de evaluare a performanţei poliţieneşti
înregistraţi în anul 2020 au fost:
1.
Volumul infracţiunilor de furt
În anul 2020, infracţionalitatea sesizată contra patrimoniului a înregistrat scăderi
semnificative de la 3.584 la 3.188 de fapte (-396). Menţionăm că aceasta este cea mai
scăzută valoare înregistrată în ultimii 8 ani, trendul fiind în descreştere din anul 2013.
Facem precizarea că, situaţia aceasta este similară şi la nivelul secţiilor de poliţie,
pe raza cărora au fost sesizate 1.462 fapte contra patrimoniului (-15), opt secţii rurale
înregistrând scăderi în perioada evaluată.
În cadrul acestei categorii de infracţionalitate, furturile care deţin o pondere de
55% din totalul infracţiunilor contra patrimoniului, au scăzut per total cu 265 de fapte,
de la 2.017 la 1.752 de fapte, pe fondul scăderii numărului furturilor din următoarele
categorii: furturile din locuinţă cu 47 de fapte (de la 452 la 405), furturile din societăţi
comerciale cu 73 de fapte, (de la 331 la 258), furturile din auto cu 36 fapte (de la 154
la 118 fapte), furturile din anexe şi curţi cu 16 de fapte (de la 190 la 174), furturile din
buzunare cu 9 fapte (de la 75 la 66 de fapte), cele de recoltă de pe câmp cu 2 fapte (de
la 52 la 50 fapte) şi furturile de animale, cu 4 fapte (de la 48 la 44 de fapte).
Creşteri au înregistrat în schimb. furturile de auto cu 11 fapte (de la 29 la 40 de
fapte) şi cele de păsări cu 4 fapte (de la 18 la 22 de fapte).
În mediul rural, la nivelul secţiilor de poliţie au fost sesizate 851 fapte de furt,
cea mai scăzută valoare înregistrată în ultimii 8 ani.
2.
Volumul infracţionalităţii stradale în zona localităţilor urbane
În judeţul Buzău, acest gen de infracţionalitate s-a aflat pe un trend descendent
în anul 2020, respectiv 288 astfel de fapte sesizate (-93).
În mediul urban, singura subunitate care a înregistrat minusuri importante la
acest indicator în anul precedent a fost Poliţia municipiului Buzău -63 fapte (de la 206
la 143), diminuare ce a influenţat per total criminalitatea stradală din mediul urban,
care a scăzut cu cca. 30% de la 301 la 211 fapte (-90). Dintre localităţile urbane, doar
municipiul Rm. Sărat a inregistrat o creştere uşoară (+1 faptă).
Din cele 211 de fapte penale stradale sesizate în mediul urban, s-a putut stabili
că 64 (-34) au fost săvârşite pe timpul nopţii, iar 138 (-48) în cursul zilei.
Principalele genuri de fapte stradale sesizate în mediul urban, au înregistrat
trenduri descendente. Astfel numărul furturilor comise în mediul stradal a scăzut cu 55
de fapte de la 245 la 190 fapte sesizate. Scăderi importante la acest tip de fapte au fost
înregistrate la furturile de din societăţi comerciale de la 13 la 3 fapte (-10), furturi din
buzunare, poşete şi genţi de la 28 la 22 de fapte (-6), furturile de plăcuţe de
înmatriculare, de la 12 la 9 fapte (-3), furturile din auto de la 53 la 43 (-10), în timp ce
furturile de auto s-au menţinut la acelaşi nivel 9 fapte..
Creşteri la acest tip de criminalitate s-au înregistrat la furturile de componente
din exteriorul maşinii de la 21 la 25 de fapte (+4).
Tâlhăriile au scăzut şi ele de la 12 la 6 fapte sesizate (-6).
De asemenea, s-au înregistrat scăderi la infracţiunile de tulburare a ordinii şi
liniştii publice -4 fapte (de la 11 la 7 fapte), precum şi la cele de port sau folosire fără
drept de obiecte periculoase -2 fapte (de la 3 la 1 faptă), nefiind înregistrat nici un ultraj
contra bunelor moravuri (-3 fapte).
Per total, putem concluziona că în mediul urban, nu au fost sesizate fapte stradale
cu grad de pericol social ridicat, sau cu impact deosebit asupra membrilor comunităţii.
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3.
Menţinerea indicatorilor privind timpul de intervenţie la
evenimente
Astfel, în anul 2020, efectivele inspectoratului au intervenit la 17.329 sesizări,
dintre acestea 6.273 fiind înregistrate în mediul urban, cu precizarea că s-a intervenit
în mai puţin de 10 minute în 6.219 situaţii corespunzător unui procent de 99,13%. În
mediul rural s-au înregistrat 11.056 cazuri, iar în urma analizării timpilor de reacţie
evidenţiaţi, s-a stabilit că în 8.887 situaţii, corespunzător unui procent de 80,28 din
cazuri, intervenţia a durat sub 10 minute.
La nivel de judeţ, procentul înregistrat în cazul intervenţiilor realizate într-un
interval de sub 10 minute se situează la un nivel general de aproximativ 87 % din nr.
total al apelurilor primite prin S.N.U.A.U. 112.
4.
Volumul infracţionalităţii juvenile, îndeosebi în unităţile de
învăţământ şi în zona adiacentă acestora
Datele statistice referitoare la fenomenul delincvenţei juvenile sesizat la nivelul
judeţului Buzău evidenţiază un trend descendent la sesizare, comparativ cu perioada
similară anterioară, fiind înregistrate un număr de 248 fapte penale (-71) comise de
către 294 minori (-103). Totodată în cursul anului 2020, au fost comise 294 de
infracţiuni (-60) ce au avut ca victime 304 de minori (-68).
În ceea ce priveşte infracţionalitatea sesizată din unităţile de învăţământ şi zona
adiacentă acestora se poate constata faptul că în anul 2020, la nivelul I.P.J. Buzău, au
fost sesizate 13 de infracţiuni (7 în mediul urban şi 6 în mediul rural) comise în şcoli şi
zona adiacentă acestora, în scădere cu 19 infracţiuni (-cca. 59%) față de anul 2019.
Dintre cele 13 infracţiuni sesizate, 9 au fost cu autori cunoscuți, având ca
faptuitori în 10 situaţii elevi, în 2 cadre didactice și un autor din altă categorie.
Distribuția pe genuri de infracțiuni în anul 2020 se prezintă astfel: au fost
sesizate 4 infracțiuni de furt (-6 fapte faţă de anul 2019) - în special furturi mărunte, 4
infracțiuni de lovire sau alte violențe (-8), 2 infracțiuni de purtare abuzivă (-1), 1
infracțiune de amenințare (+1) și 1 infracțiune de port/folosirea fără drept de obiecte
periculoase (+1) şi o infracţiune de altă natură (+1).
5.
Volumul infracţiunilor cu violenţă la nivelul judeţului
Infracţionalitatea de mare violenţă a înregistrat valori după cum urmează: 5
infracţiuni de omor (+1), nici o infracţiune de tentativă de omor (-2), nici o infracţiuni
de lovituri cauzatoare de moarte (-1), iar vătămările corporale au crescut de la 2 la 6
(+4).
În ceea ce priveşte celelalte categorii de fapte penale comise cu violenţă şi aici sau înregistrat în perioada analizată scăderi la majoritatea infracţiunilor. Astfel, tâlhăriile
au scăzut de la 40 la 31 (-9), iar infracțiunile de viol au scăzut şi ele cu o faptă, de la
47 la 46 (-1). Totuşi infracţiunile de lovire sau alte violenţe au crescut de la 1.640 la
1.715 (+75).
6.
Riscul rutier. Diminuarea numărului de accidente grave de
circulaţie rutieră şi a consecinţelor acestora, precum şi intensificarea
combaterii actelor de încălcare a legislaţiei rutiere
În scopul combaterii principalelor cauze generatoare de accident şi a creşterii
gradului de disciplină rutieră, în perioada supusă analizării, efectivele cu atribuţii de
poliţie rutieră au organizat 875 acţiuni şi controale din care 625 cu efective proprii şi
250 cu alte forţe. Dintre acestea 11 acţiuni au fost efectuate pe linia prevenirii şi
combaterii taximetriei ilegale şi rent a car.
Cu ocazia activitaţilor desfăşurate, la nivelul judeţului, au fost constatate 57.313
contravenţii, din care 55.242 contravenţii la regimul circulaţiei.
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Pe linia combaterii excesului de viteză, în perioada analizata au fost constatate
un număr de 20.318 abateri, din care 3.855 pentru depăşirea limitei legale de viteză cu
peste 50 km/h.
Au fost reţinute 6.240 permise de conducere auto şi au fost retrase până la
remedierea defecţiunilor 1.022 certificate de înmatriculare.
Totodată, în perioada analizată efectivele I.P.J. Buzău au constatat 765 infracţiuni
la regimul circulaţiei rutiere.
Drept urmare a activităţilor preventiv-combative expuse mai sus, riscul rutier a
înregistrat scăderi importante după cum urmează:
În anul 2020 numărul accidentelor grave a scăzut cu 45, de la 142 la 97, al
persoanelor decedate cu 17, de la 51 la 34, iar cel al răniţilor grav cu 59, de la 133 la
74.
În ceea ce priveşte numărul accidentelor uşoare, acesta a scăzut şi el cu 112, de
la 429 la 317, un trend similar înregistrând şi numărul răniţilor uşor -207, de la 624 la
417.
Dinamica accidentelor grave înregistrate pe Drumurile Nationale din judeţ:
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În mediul urban s-au înregistrat 35 de accidente grave, din care 11 în mun.
Buzău, 6 în mun. Rm. Sărat, 4 accidente grave pe raza oraşelor Nehoiu şi Pogoanele şi
1 accident pe raza oraşului Pătârlagele.
În ceea ce priveşte accidentele uşoare produse în mediul urban, pe raza mun.
Buzău s-au produs 72 accidente usoare cu 86 răniţi uşor, iar în mun. Rm. Sărat s-au
produs 14 accidente uşoare, soldate cu 19 de răniţi usor.
În mediul rural, s-au produs 72 accidente grave, soldate cu 23 morţi, 58 răniti
grav şi 210 accidente uşoare cu 287 răniţi uşor, constatându-se o scădere a riscului
rutier la toţi indicatorii.
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Cele mai multe accidente rutiere grave şi cu cele mai grave consecinţe au avut
loc pe raza comunelor: Verneşti (6 accidente), Poşta Câlnău (5 accidente) şi Costeşti,
Vadu Paşii şi Zărneşti (câte 4 accidente).
În continuare DN2E85 rămâne drumul cu cel mai ridicat risc rutier la nivelul
judeţului Buzău, pe acest drum naţional având loc 20 de accidente grave (-11), ceea ce
reprezintă 45,36% din totalul accidentelor produse pe drumurile naţionale ce
tranzitează judeţul.
7.
Constatările în domeniul evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei,
contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice,
precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene
În anul 2020 au fost constate de către cadrele I.P.J. Buzău, 235 de infracţiuni
economico-financiare.
Analizând activitatea desfăşurată în domeniul evaziunii fiscale, în anul 2020 se
observă că efectivele inspectoratului au constatat 58 infracţiuni, cu un prejudiciu cauzat
la finalizare de 5.793.000 lei faţă de 4.722.000 lei în anul 2019, prejudiciu ce a fost
recuperat în proporţie de 44,01%, adică 2.550.000 lei, faţă de 3.812.000 lei în anul
precedent. La acesta se adaugă alte prejudicii recuperate în dosare penale aflate in curs
de soluţionare în sumă de 3.357.000 lei.
Pe linia prevenirii şi combaterii ilegalităţilor ce se comit în domeniul contrabandei,
transportului şi comercializării produselor din tutun, a rezultat că la acest moment pe
raza jud. Buzău piaţa de ţigarete provenite din contrabandă este în scădere
înregistrându-se mai ales fenomenul de contrafacere ţigarete. Cu toate astea s-a reuşit
ridicarea în vederea confiscării a 58.700 buc. ţigarete, 165,7 kg. tutun vrac.
Totodată, lucrătorii IPJ Buzău au instrumentat un număr de 6 dosare penale în
acest domeniu în care s-au efectuat cercetări împotriva a 18 persoane din care 3 în
stare de reţinere.
Pe linia prevenirii şi combaterii ilegalităţilor ce se comit în domeniul bancar, atât
în ceea ce priveşte fraudele bancare, cât şi în domeniul emiterii de instrumente bancare,
este de menţionat că s-au constatat 19 de infracţiuni, prejudiciul cauzat fiind de 501.762
lei.
8.
Activitatea de constatare în ceea ce priveşte regimul armelor şi
muniţiilor
În cursul anului 2020 au fost derulate activităţi atât în baza planurilor de acţiune
naţionale, cât şi a planurilor de acţiune punctuale proprii, fiind constatate 57 de
infracţiuni, ponderea deţinând-o constatările la Codul Penal privind nerespectarea
regimului armelor şi muniţiilor, Legea 407/2006 privind vânătoarea şi protecţia fondului
cinegetic, Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive și OUG nr. 195/2005
privind protecţia mediului.
Au fost aplicate 59 sancţiuni contravenţionale, au fost efectuate 31 de acţiuni şi
25 de percheziţii domiciliare şi au fost ridicate în vederea confiscării 45 de arme, din
care 32 letale şi 13 neletale. De asemenea, s-a confiscat cantitatea de 1.291 bucăți
cartuşe.
A fost luată măsura anulării dreptului de deţinere, port şi folosire arme şi muniţii
în 59 de cazuri, iar în 2 cazuri a fost luată măsura suspendării dreptului de deţinere port
şi folosire arme.
În perioada analizată, au fost efectuate 25 de acţiuni şi au fost constatate 12
infracţiuni în domeniul combaterii braconajului cinegetic, fiind efectuate pe această linie
17 percheziții la domiciliile unor persoane suspecte de comiterea de infracțiuni de
braconaj cinegetic, ocazii cu care au fost ridicate în vederea confiscării cantitatea de
258 kg carne vânat din speciile mistreţ, căprior, cerb, fiind indisponibilizate 2
autoturisme utilizate la comiterea infracţiunilor.
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Analiza indicatorilor statistici în domeniu evidenţiază în continuare faptul că
judeţul Buzău nu reprezintă o piaţă ilegală pentru operaţiuni cu arme şi muniţii,
fenomenul având un caracter izolat, cu manifestări simple, fără pericol social ridicat şi
fără un impact mediatic deosebit.
În anul 2020, pe raza judeţului Buzău nu au fost înregistrate evenimente în care
să fi fost folosite arme de foc.
9.
Prevenirea unor manifestări grave în ceea ce priveşte tulburarea
ordinii şi liniştii publice cu impact mediatic, în care ar putea fi implicate grupări
infracţionale
La nivelul judeţului Buzău au fost desfăşurate activităţi specifice pentru
prevenirea şi combaterea unor astfel de fapte, acţionându-se în zonele şi mediile
frecventate de membrii grupărilor infracţionale.
În anul 2020, nu au fost destructurate grupări specializate în comiterea unor
infracţiuni grave sau cu moduri de operare deosebite, însă efectivele cu atribuţii în
domeniu au monitorizat în permanenţă activităţile membrilor grupărilor infracţionale.
În anul 2020, pe raza judeţului Buzău nu s-au înregistrat evenimente cu impact
asupra membrilor comunităţii, de natură a tulbura ordinea şi liniştea publică în care să
fie implicate astfel de persoane, efectivele cu atribuţii în domeniu motorizând în
permanenţă activităţile membrilor grupărilor infracţionale.

III.

COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ
În cadrul cooperării interinstituţionale au fost stabilite moduri de acţiune în comun
pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii stradale, infracţionalităţii din mediul
şcolar, din sectorul silvic, la nivelul comunităţilor rurale, dar şi în alte domenii
importante cum ar fi asigurarea ordinii publice pe timpul competiţiilor sportive,
monitorizarea stărilor conflictuale cu impact mediatic, etc.
În urma cooperării cu unităţile de parchet, instanţele judecătoreşti şi cu Serviciul
Judeţean de Medicină Legală, activitatea desfăşurată de efectivele de poliţie judiciară
din cadrul inspectoratului s-a putut derula normal, fără a fi înregistrate sincope ori
abateri.
A fost asigurată cooperarea cu Direcţia Judeţeană de Informaţii Buzău, S.T.S.
Buzău, S.J.A. Buzău, S.I.P.I. Buzău, I.J.J. Buzău, I.S.U.J. Buzău, Biroul pentru Imigrări
Buzău, D.E.P.A.B.D. Buzău, Serviciului comunitar de eliberare a paşapoartelor,
Serviciului de eliberare a permiselor de conducere şi înmatriculări, precum şi cu
Direcţiile de poliţie locală Buzău şi Râmnicu Sărat şi cu alţi parteneri din sistemul de
siguranţă publică.
De asemenea au fost intensificate activităţile desfăşurate în comun cu Instituţia
Prefectului Buzău, Consiliul Judeţean Buzău, Autoritatea Teritorială pentru Ordine
Publică, autorităţile locale în vederea realizării activităţilor de siguranţă publică la nivelul
judeţului şi asigurarea unui climat civic normal.
Totodată, în activitatea de prevenire a fenomenului infracţional, Inspectoratul de
Poliţie Judeţean Buzău s-a preocupat în permanenţă de încheierea unor parteneriate cu
diferiţi reprezentanţi ai societăţii civile, dar şi cu parteneri din zona privată a societăţii,
scopul stabilit fiind prevenirea şi combaterea infracţionalităţii, găsirea unor soluţii
comune pentru reducerea ratei criminalităţii, dar şi pentru îmbunătăţirea relaţiei poliţiecomunitate.
Se pot exemplifica protocoalele de coolaborare cu S.C. Electrica S.A Buzău, S.C.
A.N.I.F.S.A. Buzău, S.C. Romtelecom S.A. sau S.C. OMV Petrom S.A.Buzău pentru
prevenirea şi combaterea furturilor de componente sau produse ori parteneriatul
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încheiat cu Asociaţia judeţeană sportivă Buzău pe linia prevenirii şi combaterii violenţei
în sport.
Totodată pentru crearea unui cadru instituţional necesar desfăşurării în bune
condiţii a activităţilor poliţiei, la nivelul instituţiei noastre au fost continuate activităţile
stabilite în anii anteriori, prin protocoale de colaborare cu diferite organisme
neguvernamentale cu preocupări în domeniul prevenirii criminalităţii existente la nivelul
judeţului: ,,Fundaţia Amprenta”, Fundaţia ,,Sf. Sava de la Buzău”, Societatea Naţională
de Cruce Roşie – Filiala Buzău, Asociaţia de Tineret, Cultură şi Educaţie ,,Speranţa
Râmniceană”, Asociaţia A - CAR – Filiala Buzău, Fundaţia ,,Crucea Alb Galbenă” - Filiala
Buzău, Centrul de prevenire - evaluare şi consiliere antidrog, Asociaţia de părinţi a
Colegiului Naţional B.P. Hasdeu.

IV.

COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ
În prezent 3 poliţişti sunt selecţionaţi, aflându-se în rezerva I.G.P.R., pentru a
participa la misiuni pentru asigurarea suportului operativ autorităţilor judiciare străine
în spaţiul european.
Tot în perioada analizată, au fost puse în executare, pentru cetăţeni cu domiciliul
pe raza judeţului Buzău, 17 Mandate Europene de Arestare, emise de autorităţile
judiciare din Belgia, Franța, Italia, Spania și Austria, însă fără participarea poliţiştilor
din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale.
Rezultate bune au fost obţinute în urma schimbului de informaţii şi pe linia
traficului internaţional de autovehicule, fiind identificate pe raza judeţului Buzău, un
număr de 9 autovehicule sustrase în afara graniţelor ţării.

V.

ASIGURAREA ŞI UTILIZAREA RESURSELOR FINANCIAR-LOGISTICE
În acest domeniu, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, s-a
acţionat pentru:
•
optimizarea şi eficientizarea activităţii logistice a unităţii;
•
creşterea capacităţii operaţionale prin gestionarea eficientă a resurselor
financiare şi logistice;
•
îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi de locuit în mediul rural;
•
crearea unor condiţii optime de lucru cu publicul şi de primire în audienţă
a cetăţenilor.
Din punct de vedere al asigurării fondurilor financiare, acestea au fost sub
necesar, dar printr-o bună gestionare s-a asigurat functionarea tuturor formaţiunilor.
În această perioadă unitatea s-a aprovizionat pe plan local cu materiale foto,
criminalistice, materiale pentru poliţia rutieră si cea de ordine publică în valoare de
103.567 lei.
De asemenea, au fost efectuate lucrări de reparaţii, igienizare şi amenajare la
unele birouri şi alte spaţii cu destinaţii diverse din incinta I.P.J. Buzău, Poliţia
Municipiului Buzău,Poliţia Oraşului Pogoanele şi Posturile de poliţie comunale Ruşeţu,
Măgura, Grebănu, Cislău, Bozioru, Merei, Scorţoasa, Brădeanu, Padina, Robeasca, Siriu,
Cochirleanca, Bălăceanu.
În cursul acestui an au fost repartizate unității noastre de către Inspectoratul
General al Poliției Române un număr de 104 autoturisme.
În cadrul I.P.J. Buzău, Compartimentul de Marketing si Achiziţii a derulat în
decursul anului 2020, o serie de proceduri și activități prin care, în limita bugetului
aprobat, s-a reuşit o aprovizionare eficientă a unui minim necesar de materiale şi
servicii.
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***
ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE ȘI REZULTATELE OBȚINUTE PRIVIND
MISIUNILE DE ASIGURARE ȘI RESTABILIRE A ORDINII PUBLICE EXECUTATE
DE CĂTRE INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN BUZĂU ÎN ANUL 2020
Activitatea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Buzău a 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.
În perioada analizată activitatea desfăşurată în domeniul ordinii şi siguranţei
publice a fost canalizată pentru atingerea următoarelor obiective:
➢ Eficientizarea activităţii unităţii, asigurându-se un raport pozitiv între resursele
folosite şi rezultatele obţinute;
➢ Prezenţa vizibilă a jandarmilor în locurile cu infracţionalitate ridicată – factor
determinant pentru sentimentul de siguranţă în rândul cetăţenilor;
➢ Eficientizarea modului de acţiune în cadrul dispozitivelor de ordine publică,
creşterea disponibilităţii personalului la rezolvarea solicitărilor cetăţenilor în momentul
contactului cu aceştia;
➢ Asigurarea intervenției la centrele de carantină, precum și intervenția în sprijinul
elementelor de dispozitiv ale inspectoratului;
➢ Executarea misiunii de blocare în zonele în care s-a instituit carantina, respective
în cartierul Poștă din mun. Buzău și în satul Râmnicelu din com. Râmnicelu, județul
Buzău;
➢ Participarea la razii, acțiuni în cooperare cu poliția cu efective mărite efectuate
pe linia prevenirii răspândirii COVID-19, precum și pe linia respectării prevederilor
legislației incidente, atât în mediul urban, cât și în mediul rural;
➢ Participarea la misiunea de menținere a ordinii publice în patrule mixte cu poliția,
atât în mediul urban, cât și în mediul rural, misiuni în cadrul cărora s-au desfășurat și
activități în contextul pandemiei COVID-19.
I.
CADRUL ORGANIZATORIC
Pentru executarea misiunilor în domeniul ordinii publice Inspectoratul de
Jandarmi Judeţean Buzău are prevăzute în statul de organizare următoarele structuri:
- Detaşamentul 1 Jandarmi Mobil, dispus la reședința unității, cu zona de
responsabilitate pe întreg teritoriul județului;
- 3 grupe de supraveghere şi intervenţie, după cum urmează:
•
Grupa jandarmi de supraveghere și intervenție Pogoanele;
•
Grupa jandarmi de supraveghere și intervenție Pătârlagele;
•
Grupa jandarmi de supraveghere și intervenție Râmnicu Sărat
- 2 posturi de jandarmi montane dispuse în localităţile Nehoiu şi Berca și
- 1 post de jandarmi staţiune balneoclimaterică, dispus în staţiunea Sărata
Monteoru.
De asemenea, începând cu luna aprilie 2020, efectivele structurilor de ordine
publică au fost suplimentate cu efective de la structurile de pază și protecție
instituțională, pe fondul predării obiectivelor din responsabilitate în paza structurilor
M.Ap.N. În prezent un număr de 35 de subofițeri încadrați la structurile de pază și
protecție instituțională desfășoară misiuni de ordine publică.
II.

ASIGURAREA ŞI RESTABILIREA ORDINII PUBLICE
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II.1. Principalele acțiuni de asigurare a ordinii publice desfășurate în
semestrul I 2020:
Printre cele mai importante evenimente desfăşurate în spaţiul public la care s-au
organizat misiuni de asigurare a ordinii publice au fost:
procesiunea religioasă organizată de Fundaţia pentru Copii Sf. Sava din
ziua de 06.01.2020;
manifestarea prilejuită de sărbătoarea „Unirii Principatelor Române” din
ziua de 24.01.2020;
finala EUROVISION România care s-a desfășurat în data de 01.03.2020 în
Sala Sporturilor „Romeo Iamandi” din mun. Buzău;
manifestările şi jocurile sportive organizate în zona de responsabilitate;
acţiunile de protest declarate ori spontane;
adunările publice organizate pe timpul desfăşurării campaniilor electorale;
ceremoniile militare organizate cu ocazia “Zilei Naţionale a României”.
Evenimentele au fost considerate atât grad de risc scăzut, cât şi cu grad mediu
de risc.
II.2. Principalele evenimente înregistrate la acțiunile de asigurare a
ordinii publice desfășurate în anul 2020
La Buzău acțiunile de asigurare a ordinii publice au fost lipsite de incidente, cu
excepţia unui caz izolat petrecut cu ocazia protestului organizat în fața sediilor Primăriei
Buzău și Instituției Prefectului – judeţul Buzău în data de 08.11.2020, ocazie cu care au
fost constatate 27 de fapte contravenționale și la care s-a intervenit în forță, punctual,
pentru extragerea unei persoane care a împiedicat forțele de ordine să își exercite
atribuțiile de serviciu.
II.3. Acțiuni de asigurare și restabilire a ordinii publice desfășurate în
anul 2020
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 acest an, în contextul organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Autorităţile
Administraţiei Publice Locale şi al alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, s-au
executat şi misiuni de asigurare a ordinii publice pe timpul campaniilor electorale,
precum şi în zilele de desfăşurare a scrutinelor electorale, atât la secţiile de votare date
în responsabilitate, cât şi la sediul B.E.J. nr. 10 Buzău, pe timpul predării-primirii
materialelor cu rezultatele voturilor de la toate secţiile de votare din judeţ.
În perioada analizată, Inspectortaul de Jandarmi Judeţean Buzău a executat 116
misiuni de asigurare a ordinii publice, față de 335 misiuni executate în anul 2019,
înregistrându-se astfel o scădere cu 65% (-219 misiuni).
Principala cauză care a generat această scădere, având în vedere diferenţa foarte
mare dintre misiunile executate în anul 2020 față de 2019, este faptul că, începând cu
luna martie 2020, pe timpul stării de urgenţă şi, ulterior, a stării de alertă, majoritatea
adunărilor publice au fost anulate sau interzise.
Situaţia comparativă a principalelor categorii de misiuni de asigurare a ordinii
publice executate, se prezintă astfel:
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Pe timpul adunărilor desfășurate în spațiul public, în anul 2020, nu au fost
înregistrate situații de nerespectare a prevederilor legale pe latură penală, faţă de
anul 2019 când a fost constatată o faptă de natură penală, iar pe linie
contravenţională au fost aplicate 62 sancțiuni contravenționale în valoare de
28730 lei lei, faţă de 105 sancțiuni contravenționale în anul 2019, astfel:

•

la manifestările de protest au fost aplicate 29 sancțiuni contravenționale în
valoare de 15050 lei;
• la manifestările cultural-artistice au fost aplicate 3 sancțiuni
contravenționale în valoare de 800 lei;
• la manifestările religioase nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale;
• la manifestările promoţionale au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale
în valoare de 500 lei;
• la manifestările sportive au fost aplicate 20 sancțiuni contravenționale în
valoare de 9380 lei;
• la manifestările sportive au fost aplicate 20 sancțiuni contravenționale în
valoare de 9380 lei.
La manifestările desfășurate în spațiul public în anul 2020 se observă o scădere
conisderabilă a numărului de participanți (-215377 participanți), acest lucru datorânduse interzicerii sau limitării participării persoanelor la adunări publice în contextul
prevenirii raăspândirii pandemiei de coronavirus SARS-CoV-2.
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 2019, când, în pofida numărului
mare de manifestaţii de protest organizate în municipiul Buzău, datorate nemulţumirii
cetăţenilor faţă de unele măsuri legislative legte de măsurile restrictive de prevenire şi
combatere a pandemiei de coronavirus SARS-CoV-2, şi a modului în care s-au
desfăşurat manifestări similare în ţară.
Având în vedere că nu au fost cazuri de intervenție pentru restabilirea ordinii
publice, se poate concluziona că s-au adoptat măsurile necesare în concordanță cu
riscurile și amenințările identificate, ceea ce a condus la sporirea eficienței structurilor
de ordine publică.
III. ALTE ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE
În perioada supusă analizei efectivele din cadrul Inspectoratul de Jandarmi
Județean Buzău au desfăşurat un număr de 11 acţiuni speciale desfăşurate în sprijinul
S.C.C.O. Buzău cu un efectiv de 96 jandarmi, în principal pe linia combaterii traficului
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de substanțe cu effect psihoactiv și pe linia combaterii traficului de persoane.
Efectivele I.J.J. Buzău au asigurat măsurile de ordine la 12 centre de carantină
stabilite de Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Buzău pe raza
județului pentru asigurarea carantinei persoanelor cu risc înalt de transmitere a infecției
cu Coronavirus SARS-CoV-2.
În perioada 04.05.2020 – 17.05.2020 ca urmare a Ordinului Comandantului
Acțiunii nr. 76066 din 04.05.2020 s-a instituit, pe perioada stării de urgență, măsura
de carantinare în cartierul Poștă din municipiul Buzău, fapt pentru care au fost dispuse
unele măsuri de restricționare a traficului rutier, a circulației persoanelor precum și
restricții în ceea ce privește funcționarea unor instituții.
În perioada 09.05.2020 – 22,05.2020, ca urmare a Ordinului Comandantului
Acțiunii, Secretar de Stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 76125
din 08.05.2020 s-a instituit, pe perioada stării de urgență, măsura de carantinare la
nivelul localității Râmnicelu, comuna Râmnicelu, județul Buzău, măsură extinsă și după
starea de urgență până la împlinirea termenului de 14 zile.
În anul 2020 au fost constatate în total 321 infracţiuni, din care 20 infracţiuni cu
26 autori în cadrul patrulelor independente. Structurile de ordine publică au aplicat un
număr de 4724 sancţiuni contravenţionale.

***
MISIUNILE DESFĂȘURATE ȘI REZULTATELE OBȚINUTE DE CĂTRE
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ”N ERON LUPAȘCU”
AL JUDEȚULUI BUZĂU ÎN ANUL 2020
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău, a
acţionat în sistem integrat, în cooperare cu instituţiile cu atribuţii în domeniul gestionării
situaţiilor de urgenţă, pentru asigurarea managementului acestora, pe tipuri de risc, în
zona de competenţă, în scopul realizării măsurilor de apărare a vieţii, bunurilor şi
mediului împotriva incendiilor şi dezastrelor, pentru punerea în aplicare, într-o concepţie
unitară, a legislaţiei în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă.
Misiunile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al judeţului
Buzău au vizat cu prioritate trei din cele cinci domenii de acțiune în managementul
situațiilor de urgență - prevenire, pregătire și răspuns, reușind să asigure monitorizarea
cât mai eficientă a situațiilor de urgență, concomitent cu dezvoltarea capacității de
răspuns, în special prin creșterea nivelului de pregătire a personalului.
Pe linia prevenirii - Inspecția de Prevenire
Activitățile desfășurate pe linia de avizare-autorizare - 331 solicitări, din
care:
•
137 solicitări emitere aviz SI, astfel: 57 avize emise, 39 avize respinse, 3
adrese comunicare documente lipsă, 38 adrese de neîncadrare;
•
14 solicitare emitere aviz PRC, astfel: 0 avize emise, 0 avize respinse, 0
adrese comunicare documente lipsă, 14 adrese de neîncadrare;
•
141 solicitări emitere autorizaţie SI, astfel: 41 autorizații emise, 59
autorizații respinse, 2 adrese comunicare documente lipsă, 39 adrese de neîncadrare;
•
2 solicitări emitere autorizație PRC;
•
0 solicitări emitere acord jocuri artificii;
•
2 avize amplasare în parcel;
•
35 puncte de vedere PUG, PUZ, PUD.
Activitățile desfășurate pe linia de controale, inspecţii și alte categorii de
activităţi - 900 activităţi, din care:
•
85 la obiective de investiţii;
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•
504 la operatori în exploatare (din care 142 inopinate și 7 neautorizate);
•
259 la instituţii (din care 5 neautorizate);
•
6 localităţi / Servicii Voluntare pentru Sitații de Urgență;
•
1 Servicii Private pentru Sitații de Urgență /SC;
•
2 inspecții la obiective SEVESO;
•
40 audituri la persoane autorizate.
Asistenţă tehnică de specialitate – 446 activități, din care:
•
144 avizare-autorizare;
•
302 prevenire incendii.
Participări în comisii – 142 participări, astfel:
•
46 comisii de analiză tehnică;
•
17 comisii de recepţie la terminarea lucrărilor;
•
48 comisii tehnice de urbanism.
Deficienţe constatate privind prevenirea situaţiilor de urgenţă – 1811,
din care:
•
124 soluţionate;
•
1079 sancţionate.
Sancţiuni contravenţionale – 1083, din care:
•
95 amenzi, în cuantum de 279000 lei;
•
988 avertismente.
Pe timpul controalelor au fost executate 84 exerciţii , unde au participat 1180
persoane și 6 Servicii Voluntare pentru Situații de Urgență și 2 Servicii Private
pentru Situații de Urgență.
Au fost soluționate 33 petiții astfel:
•
16 în domeniul avizării-autorizării;
•
17 în domeniul apărării împotriva incendiilor;
•
0 în domeniul prevenirii dezastrelor.
Alte activități desfășurate la nivelul Inspecției de Prevenire:
- planificarea, organizarea și desfășurarea pe toată durata stării de alertă
instituită la nivel național pe parcursul anului 2020, de diverse activități /acţiuni
independente și comune pentru prevenirea şi combaterea încălcărilor dispoziţiilor
specifice privind starea de alertă la obiective de pe raza județului Buzău, în vederea
verificării respectării măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei, în
contextul evoluției situației epidemiologice la nivel național, determinată de răspândirea
coronavirusului SARS-COV-2, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020, în
conformitate cu prevederile ordinelor inspectorului general al Inspectoratului General
pentru Situații de Urgență, precum și în conformitate cu prevederile ordinelor Prefectului
județului Buzău din anul 2020;
- colaborarea în vederea planificării pe toată durata stării de alertă instituită la
nivel național pe parcursul anului 2020,
a controalelor comune tematice prin
constituirea de comisii mixte de verificare a modului de respectare a măsurilor de
limitare a răspândirii infectării cu coronavirus, constituite prin Ordinul Prefectului
Județului Buzău nr. 413/03.07.2020.
Se constată scăderea numărului de solicitări de emitere a autorizaţiei de
securitate la incendiu care au intrat în analiză (331), faţă de anul trecut (409), în
prezent la nivelul județului Buzău fiind identificate un număr de 163 de obiective
neautorizate și creșterea numărului de controale de prevenire 900 accentuată pe fondul
evoluției situației epidemiologice la nivel național, determinată de răspândirea
coronavirusului SARS-COV-2, prin controale comune cu diferite instituții cu competențe
de control în domeniul specific din județ, deși există un deficit de încadrare cu personal
al structurilor funcționale.
În conformitate cu prevederile Ordinului Director, în limita fondului de timp
disponibil, au fost planificate acţiuni inopinate pentru fiecare inspector, sub forma
controalelor tematice, în conformitate cu Precizările nr. 156.433 din 09.09.2015. La
17

planificarea controalelor inopinate de prevenire a situaţiilor de urgenţă au fost avute în
vedere destinaţiile care să justifice acţiunile respective, respectiv manifestările cu public
numeros sau afluenţă de persoane din următoarele categorii: cluburi, discoteci, baruri,
restaurante, săli de spectacole, supermarket-uri şi mall-uri, precum și la alte
obiective/spații specifice cu afluență de persoane, pe durata stări de alertă la nivelul
județul Buzău.
Se remarcă o scădere ușoară a numărul de astfel de activităţi (446 de activități)
față de anul 2019 (696), aplicându-se în permanent pe toată durata desfășurării acestor
tipuri de activități o transparenţa deosebită în ceea ce priveşte lucrul cu cetăţenii,
operatorii economici şi instituţiile care a fost întotdeauna o constantă a activităţii
noastre, prin acordarea de asistenţă tehnică de specialitate la solicitare.
Scădere numărului de petiții/sesizări la nivelul Inspecției de Prevenire, cetățenii
înțelegând faptul că respectarea normele specifice de apărarea împotriva incendiilor,
precum și obținerea autorizațiilor de securitate la incendiu/protecție civilă reprezintă o
condiție esențială în desfășurarea activităților economice și de conviețuire.
Pe linia operativă - Centrul Operaţional:
Au fost întocmite 52 planuri de măsuri pentru misiunile organizate la diferite
activităţi pe linie de ordine şi siguranţă publică, asigurare măsuri specifice la evenimente
cu public numeros, şedinţe de tragere, competiţii sportive, semnificative fiind:
- instituirea acţiunilor din competenţă pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor
de urgenţă pe timpul desfășurării slujbei religioase organizate de Biserica Ortodoxă cu
ocazia prăznuirii „Botezului Domnului” – în data de 06.01.2020;
- instituirea acţiunilor din competenţă pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor
de urgenţă pe timpul desfășurării concursului Finala Naţională Eurovision Song Contest
2020, organizat la Sala Sporturilor „Romeo Iamandi” Buzău – în perioada 28.0201.03.2020;
- instituirea acţiunilor din competenţă pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor
de urgenţă pe timpul desfășurării Etapei a III-a din Campionatul Naţional de Off-Road
„GTC Trophy 2020”, desfășurat pe raza comunelor Merei, Tisău şi Verneşti – în perioada
23-24.10.2020;
- instituirea acţiunilor din competenţă pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor
de urgenţă pe timpul desfășurării desfășurării slijbei religioase cu ocazia prănuirii ”Sf.
Maria”, la Mănăstirea Ciolanu din localitatea Haleş, comuna Tisău – în perioada 1518.08.2019;
Au fost verificate 20 documentaţii de întocmire a planurilor de intervenţie,
în conformitate cu O.M.A.I. nr. 163 din 28.02.2007. Au fost avizate 17 planuri şi s-au
întocmit 3 referate de neavizare a documentaţiilor.
În vederea prevenirii răspândirii infecţiei cu noul tip de coronavirus SARS-CoV-2
în rândurile personalului propriu, s-au dispus organizarea activităților pentru
operaționalizarea unor Puncte de lucru temporare, astfel:
- pentru personalul din cadrul Detaşamentului de Pompieri Buzău la Colegiul
Agricol „Doctor Constantin Angelescu” Buzău, Liceul cu program Sportiv „Iolanda Balaș
Soter” Buzău și Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Buzău;
- pentru personalul din cadrul Detaşamentului de Pompieri Rm. Sărat la Școala
Gimnazială „Vasile Cristoforeanu” Râmnicu Sărat și Liceul Tehnologic „Victor Frunză”
Râmnicu Sărat.
În cooperare cu componentele Sistemului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă sau organizat și desfășurat exerciții de pregătire și verificare în conformitate cu
Programarea exerciţiilor privind managementul situaţiilor de urgenţă pe anul 2020, nr.
42748 din 12.12.2019:
- exerciţiul de tip EXCOM desfăşurat în data de 04.03.2020 – Seism municipiul
Rm. Sărat - cu tema „Acţiunile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Neron
Lupaşcu” al Judeţului Buzău, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Rm. Sărat,
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centrelor operative, operatorilor economici şi instituţiilor publice din m,un. Rm. Sărat în
scopul limitării şi înlăturării urmărilor produse de cutremur;
- exerciţiul de tip EXCOM desfăşurat în data de 15.10.2020 – Producerea unui
accident chimic la S.C. Bunge România S.R.L. Buzău, cu tema „Acţiunile Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al Judeţului Buzău pentru limitarea şi
înlăturarea urmărilor produse de un incendiu izbucnit la un operator economic sursă de
risc chimic cu implicaţii pe amplasament sau în afara amplasamentului;
- exerciţiul de tip EXCON desfăşurat în data de 12.11.2020 – Producerea unui
incendiu la fond forestier – Ocolul Silvic Vintilă Vodă, cu temă „Exerciţiu fără forţe şi
mijloace în teren pentru antrenarea structurilor de intervenţie în vederea îndeplinirii
misiunilor specifice în situaţia producerii incendiilor la fondul forestier;
- exerciţiul de tip EXCON desfăşurat în data de10.12.2020 – Producerea unui
accident şi incemdiu în activităţi de transport feroviar – CFR Grup Triaj Buzău, cu temă
Exerciţiu fără forţe şi mijloace în teren pentru antrenarea structurilor de intervenţie în
vederea îndeplinirii misiunilor specifice în situaţia producerii unui accident şi incendiu în
activităţi de transport feroviar.
Urmare instituirii stării de ugenţă şi ulterior a stării de alertă, începând
cu 15 martie s-a sistat desfăşurarea antrenamentelor şi a exerciţiilor.
Au fost verificate spre avizare un număr de 3 planuri de evacuare la operatori
economici, în conformitate cu O.M.I. nr. 1184/2016. A fost avizat 1 plan şi s-au întocmit
2 referate de neavizare.
Participarea la acțiunile de verificare a adăposturilor de protecție civilă și a
punctelor de comandă – pe teritoriul județului Buzău fiind un număr de 48 de adăposturi
din care 3 publice și 18 private, cu o capacitate de 6425 de locuri, acoperind 1,37% din
numărul populației județului;
Executarea unui număr de 55 misiuni pirotehnice și două misiuni de distrugere.
Statistica situaţiilor de urgenţă pe anul 2020
Conform datelor statistice s-au înregistrat 9087 intervenţii pentru înlăturarea
efectelor situaţiilor de urgenţă (în medie 24,89 pe zi), astfel:
- 6938 cazuri de urgenţă asistate de S.M.U.R.D. (76,35%);
- 2149 intervenţii (23,65%).
Intervenţiile sunt clasificate astfel:
- stingerea incendiilor - 501 situaţii (23,31 %);
- asistenţă persoane - 150 situaţii (6,97 %);
- descarcerare- 35 situaţii(1,62 %);
- intervenţii la inundaţii- 64 situaţii(2,97 %);
- asanare muniţie - 47 situaţii (2,18%);
- asigurarea zonei la evenimente publice-37 situaţii(1,72 %);
- acţiuni pentru protecţia comunităţilor - 365 situaţii (16,98 %);
- activităţi de îndrumare şi recunoaşteri - 165 situaţii (7,67 %);
- exerciţii cu forţe în teren - 12 situaţii (0,55 %);
- incendii de vegetaţie uscată - 470 situaţii (21,87%);
- salvare animale -27 situaţii (1,25%);
- întoarceri de pe traseu şi deplasări fără intervenţii – 206 situaţii (9,58 %);
- acţiuni de asigurarea zonei de producere probabilă a unei situaţii de urgenţă 35 situaţii (1,62%);
- alerte false -35 situaţii (1,62%).
Din punct de vedere al participării structurilor specializate, exceptând cazurile de
urgenţă asistate de S.M.U.R.D., situaţia intervenţiilor se prezintă astfel:
- Detaşamentul de Pompieri Buzău
- 1135 intervenţii;
- Punct de lucru Pietroasele
- 112 intervenţii;
- Punct de lucru Padina
- 75 intervenţii;
- Detaşamentul de Pompieri Rm. Sărat
- 531 intervenţii;
- Punct de lucru Beceni
- 48 intervenţii;
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- Staţia de Pompieri Mărunţişu
- 191 intervenţii;
- Punct de lucru Nehoiu
- 41 intervenţii;
- S.V.S.U. şi S.P.S.U. fără I.S.U.
- 16 intervenţii.
Pe timpul intervenţiilor:
- au fost salvate 96 persoane din care 89 adulţi şi 7 copii;
- au fost salvate 225 animale şi 586 păsări;
- au fost protejate bunuri estimate la peste 52.735.200 lei.
INCENDII
- Timpul mediu de răspuns la incendii a fost de 15 minute;
- Durata medie a intervenţiilor la incendii a fost de 85,54 minute;
- Distanţa medie până la locul intervenţiei la incendii a fost de 14 km.
În zona de competenţă a I.S.U.J. Buzău s-au înregistrat 501 incendii (în
medie 1,37 pe zi), faţă de 465 incendii produse în anul 2019.
S.M.U.R.D.
Timpul mediu de răspuns al echipajelor din cadrul S.M.U.R.D. a fost de 13 minute,
iar durata medie a unei intervenţii de 72 minute.
Echipajele S.M.U.R.D. au intervenit în 6938 cazuri medicale (în medie 19
pe zi), acordând ajutor medical de urgenţă la 8128 persoane (7470 adulţi şi
658 copii).
Pe linia pregătirii - Serviciul Pregatire pentru Intervenție și Reziliența
Comunităților
Pregătirea specială în bazele de pregătire şi centrele de formare sau antrenament
a personalului operativ din subunităţile de intervenţie nu s-a putut realiza prin stagii
de formare profesională sau cursuri organizate la Centrele de antrenament şi pregătire
de specialitate sau structurile de specialitate din cadrul IGSU, deoarece începând cu
luna martie 2020 s-a instituit starea de urgență/alertă în contextul pandemiei de COVID
19, au fost planificați un număr de 96 de cadre (50 Detașamentul de Pompieri Buzău,
30 Detașamentul de Pompieri Râmnicu Sărat și 16 Stația de Pompieri Mărunțișu) din
care au reușit să participe în luna februarie doar 12 cadre la modulele I și II în cadrul
Centrului de pregătire de specialitate Făgăraș (6 Detașamentul de Pompieri Buzău, 4
Detașamentul de Pompieri Râmnicu Sărat și 2 Stația de Pompieri Mărunțișu).
În perioada 10.02-06.03.2020, s-a desfăşurat activitatea de recrutare a
voluntarilor în cadrul campaniei “Salvator din pasiune”, pentru seria 10, rezultând un
număr de 36 voluntari înscrişi. Aceştia nu au mai putut participa la cursurile de
iniţiere şi de prim ajutor de bază, datorită situaţiei create de pandemia SARS Cov-2.
Au executat un număr de 126 activităţi de informare preventivă la UAT-uri
şi unități de învățământ. Activităţile respective au vizat toate categoriile de personal din
cadrul acestor instituţii.
Activităţile desfăşurate în cadrul unităţilor de învăţământ au urmărit derularea
unui număr cât mai variat de activităţi de informare preventivă, un accent deosebit
acordându-se însuşirii deprinderilor practice de evacuare în cazul producerii unei situaţii
de urgenţă şi a măsurile de prevenire a virusului SARS Cov 2.
Au fost încheiate un număr de 18 parteneriate cu unităţile de învăţământ,
pentru derularea programului educaţional extraşcolar. Au fost transmise materiale
informative, lecţii cu prilejul desfăşurării programului educaţional „ Școala Altfel - Să
ştii mai multe, să fii mai bun! ”, cu ocazia prilejul aniversării zilei de 1 iunie – Ziua
Internaţională a Copilului sau cu prilejul altor activităţi desfăşurate Ziua Informări
Preventive, 13 Octombrie - Ziua Reducerii Riscurilor Dezastrelor Naturale.
Convocările de pregătire anuale cu personalul cu responsabilităţii din
structurile cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă au fost suspendate
datorită situaţiei create de pandemia SARS Cov-2.
Prin modul de organizare a activităţilor, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
”Neron Lupașcu” al județului Buzău şi-a concentrat eforturile pentru gestionarea cu
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profesionalism a situaţiilor de urgenţă produse pe teritoriul judeţului, implicându-se activ
în găsirea celor mai eficiente soluţii pentru înlăturarea efectelor negative.

PREŞEDINTE,
Consilier judeţean

Gabriel – Paul Baciu
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