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             MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                                             Nesecret  

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN GALAŢI                                                             Exemplar nr.  1 

                           ,,Dunărea de Jos”                                                                                                        Nr. 2029544     

                                                                                                                                                               Galaţi, 14.08.2019  

                                                                                                                                                        
                Serviciul Ordine şi Siguranţă Publică   

 

 

 

I N F O R M A R E 

Cu privire la asigurarea climatului de ordine și siguranță publică pe raza Județului 

Galați, în primele 7 luni ale anului 2019 
 

 

În conformitate cu Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, 

atât prin acţiunile specifice cât şi alături de celelalte instituţii specializate cu atribuţii în domeniu, 

jandarmii gălăţeni au contribuit în primele 7 luni ale anului 2019la păstrarea climatului de ordine şi 

siguranţă publică a cetăţenilor şi prevenirea apariţiei unor manifestări violente sau a unor incidente pe 

timpul adunărilor publice desfăşurate pe raza judeţului Galaţi.  

Efortul structurilor de ordine publică ale unităţii s-a concentrat pentru executarea eficientă a 

misiunilor de asigurare a ordinii publice, pentru îndeplinirea misiunilor de menţinere a ordinii publice în 

sistem integrat cu poliţia şi a misiunilor în cooperare / colaborare cu alte instituţii, conform planurilor / 

protocoalelor de cooperare / colaborare existente.  

Misiunile executate în perioada evaluată, în număr de 2974, au înregistrat o scădere de 2,01% 

faţă de perioada similară a anului 2018, când au fost executate un număr de 3035 misiuni. Această 

scădere a fost generată de scăderea numărului misiunilor de menținere a ordinii publice (-6,24%). 

 

 
 

Din totalul misiunilor executate în primele 7 luni ale anului 2019, 291 au fost misiuni de 

asigurare a ordinii publice, 49 misiuni executate la solicitarea Inspectoratului Școlar Județean Galați 

(evaluare națională bacalaureat, titularizare), 2135 misiuni de menţinere a ordinii publice, 313 acţiuni în 

cooperare / colaborare cu alte instituţii, 174 misiuni pentru punerea în executare a 871 mandate de 

aducere, 12 acțiuni speciale. 

După cum se poate observa ponderea cea mai mare o au misiunile de menţinere a ordinii şi 

siguranţei publice, iar la polul opus se găsesc acţiunile speciale. 
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Asigurarea şi restabilirea ordinii publice, misiuni principale ale Jandarmeriei Române, au 

constituit o prioritate atât pentru factorii de conducere ai inspectoratului cât şi pentru cei de execuţie. 

Astfel efortul principal a fost direcţionat în vederea executării în condiţii cât mai bune a acestor misiuni 

şi pentru a preîntâmpina producerea de evenimente sau situaţii care să ducă la tulburări grave ale ordinii 

publice, cu impact major asupra siguranţei cetăţeanului. Situaţiile tensionate care au existat în primele 7 

luni din anul 2019 la nivelul judeţului Galaţi au fost gestionate cu toată responsabilitatea de către 

conducerea inspectoratului, astfel că nu au fost înregistrate tulburări grave ale ordinii publice şi pe cale 

de consecinţă Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi nu a executat misiuni de restabilire a ordinii 

publice.   

Misiunile de asigurare au fost executate în baza actelor normative şi a ordinelor în vigoare şi în 

conformitate cu prevederile Planului cadru de asigurare / restabilire a ordinii publice, întocmit având în 

vedere prevederile OMAI nr. S/72/2018 privind pregătirea și desfășurarea acțiunilor  de asigurare și 

restabilire a ordinii publice  şi a OIGJR nr. S/36/2013 privind întrebuințarea structurilor de ordine 

publică din cadrul Jandarmeriei Române. 

Astfel în cele 7 luni din anul 2019 au fost executate 291 misiuni de asigurare a ordinii publice cu 

o medie de 7 jandarmi pe misiune, din care: 

 44 misiuni la manifestările de protest; 

 51 misiuni la manifestările cultural artistice;  

 32 misiuni la manifestările religioase;  

 11 misiuni la manifestările promoționale – comerciale;  

 94 misiuni la manifestările sportive; 

 9 misiuni pe timpul vizitelor oficiale / delegații străine;  

 50 misiuni ( alegeri europarlamentare, miting PSD, miting PNL). 

 

 
 

La adunările publice unde inspectoratul a asigurat măsurile de ordine au participat, cumulat,  

aproximativ 160510 persoane. 

Pe timpul executării acestor misiuni au fost aplicate 30 sancțiuni contravenționale din care 9 

avertismente și 21 amenzi în valoare de 7950 lei. 
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Comparativ cu primele 7 luni din anul 2018, numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice a 

crescut cu 64,41 %, creștere generată de mitingurile PSD și PNL și alegerile europarlamentare. 

 

 
 

Media pe lună a misiunilor de asigurare a fost de 42, cele mai multe misiuni fiind executate în 

luna aprilie, iar cele mai puține în luna ianuarie. Evoluția misiunilor de asigurare a ordinii publice în 

cele 7 luni analizate din anul 2019 este evidențiată în graficul alăturat. 

 

 
 

Asigurarea ordinii publice cu ocazia MANIFESTĂRILOR DE PROTEST 

În primele 7 luni din anul 2019, I.J.J. Galați, cu un efectiv cumulat de 204 jandarmi, a asigurat 

ordinea publică pe timpul desfășurării a 44 acțiuni de protest. La aceste manifestări au participat  

aproximativ 978 de persoane. 
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Pe parcursul celor 7 luni din anul 2019 cele mai multe adunări de protest la care I.J.J. Galați a 

asigurat măsurile de ordine publică s-au desfășurat în luna martie (31). 

Mitingul electoral PSD, eveniment cu impact deosebit, cu un vârf de 15000 de persoane a avut 

loc în data de 11.05.2019, acesta reprezentând una dintre cele mai mari adunări desfășurate în mun. 

Galați în ultimii 15 ani.  Pe timpul acestor manifestări fiind sancționate contravențional cu amendă în 

valoare de 1700 lei, 3 persoane și au fost întocmite actele de sesizare pentru 2 infracțiuni, în care au fost 

identificate 30 de persoane. 

 

 
 

Asigurarea ordinii publice cu ocazia MANIFESTĂRILOR SPORTIVE 

În perioada analizată I.J.J. Galați a executat 94 misiuni de asigurare cu ocazia desfășurării 

manifestărilor sportive pe raza județului Galați, fiind folosiți un număr de 717 jandarmi ceea ce 

reprezintă o medie de 8 jandarmi / misiune. La aceste manifestări sportive au participat aproximativ 

48207 spectatori, cu o medie de 512 / meci. Pe timpul executării acestor misiuni au fost aplicate 10 

sancțiuni contravenționale din care 6 avertismente și 4 amenzi în valoare de 1750 lei. 

Comparativ cu perioada similară a anului 2018 numărul manifestărilor sportive la care efectivele 

de jandarmi au asigurat măsuri de ordine a crescut cu 17, procentual creșterea fiind de 22,08%.  

 

 
 

Cu o medie de 13 pe lună, manifestările sportive la care IJJ Galați a asigurat măsuri de ordine au 

avut punct maxim în luna martie (22), lunile următoare scăzând treptat, ajungand la 2 în luna iulie. 
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Pe categorii de manifestări sportive situația misiunilor se prezintă astfel: 

 

Fotbal 

- ASC Suporter Club Oțelul Galați: 9 misiuni, 20 jandarmi/misiune, 240 spectatori/meci; 

(5 sancţiuni contravenţionale: 1 av, 4 amenzi în valoare de 1500 lei+ sancțiune complementară de 

interdicție pe o perioadă de 6 luni la competiții gen fotbal); 

- CS Sporting Lieşti (acasă; fotbal): 7 misiuni, 17 jandarmi/misiune, 164 spectatori/meci; 

(2 sancţiuni contravenţionale: 1 av, 1 amendă în valoare de 250 lei+ sancțiune complementară de 

interdicție pe o perioadă de 6 luni la competiții gen fotbal); 

- AFC Universitatea Dunărea de Jos Galați: 5 misiuni, 7 jandarmi/misiune, 39 

spectatori/meci; 

- CSU Dunărea de Jos: 1 misiune, 12 jandarmi/misiune, 150 spectatori; 

Fotbal în sală 

- CS United Galaţi (fotbal în sală): 6 misiuni, 6 jandarmi/misiune, 867 spectatori/meci; 

Hochei 

- CSM Dunărea Galaţi (hochei): 14 misiuni, 6 jandarmi/misiune, 662 spectatori/meci( 1 

avertisment și sancțiune complementară de interdicție pe o perioadă de 6 luni la competiții gen hochei ); 

Baschet 

- CS Phoenix Galaţi (baschet masculin): 11 misiuni, 6 jandarmi/misiune, 432 

spectatori/meci; 

Volei  

- CSU Belor Galați (volei feminin): 6 misiuni, 6 jandarmi/misiune, 333 spectatori/meci; 

- CS Arcada Galaţi (volei masculin): 10 misiuni, 6 jandarmi/misiune, 745 spectatori/meci; 

Handbal 

- CSU Danubius Galați (handbal feminin): 10 misiuni, 6 jandarmi/misiune, 872 

spectatori/meci; 

Altele 

- cros; ciclism, autoslalom show, campionat European de box etc: 15 misiuni, 6 

jandarmi/misiune, 2598 spectatori/manifestare (2 avertismente și sancțiune complementară de interdicție 

pe o perioadă de 6 luni la competiții de gen box). 

 

Asigurarea ordinii publice cu ocazia MANIFESTĂRILOR CULTURAL - ARTISTICE 

 În primele 7 luni din anul 2019, I.J.J. Galați, cu un efectiv de 405 jandarmi, a asigurat ordinea 

publică la 51 manifestări cultural-artistice la care au participat aproximativ  53700 de persoane.   

 Comparativ cu perioada similară a anului anterior misiunile executate pentru asigurarea ordinii 

publice la acest gen de manifestări a înregistrat o creştere de 13,33%. Cu ocazia executării acestor 

misiuni au fost aplicate 16 sancţiuni contravenţionale din care 3 avertismente şi 13 amenzi în valoare de 

3920 lei. 
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Evoluţia misiunilor de asigurare la manifestările cultural-artistice în cele 7 luni analizate se prezintă 

conform graficului alăturat, cu un vârf în lunile mai și iunie. 

 

 
 

Asigurarea ordinii publice cu ocazia MANIFESTĂRILOR RELIGIOASE 

În perioada analizată, I.J.J. Galați, cu un efectiv de 360 jandarmi, a asigurat ordinea publică la 32 

manifestări religioase la care au participat aproximativ  35075 persoane.  Comparativ cu perioada 

similară a anului anterior misiunile executate pentru asigurarea ordinii publice la acest gen de 

manifestări a înregistrat o creștere de 6,67%. Cu ocazia executării acestor misiuni au fost aplicate 2 

amenzi în valoare de 400 lei. 

 

 
 

Evoluția acestui gen de misiuni este strâns legată de sărbătorile religioase importante și după cum putem 

observa luna de vârf privind aceste misiuni este aprilie (15). 

 

 
 

Misiuni executate la solicitarea Inspectoratului Școlar Județean Galați 

În primele 7 luni ale anului 2019 I.J.J. Galați a executat 49 de misiuni la solicitarea ISJ Galați 

fiind folosiți un număr de 92 jandarmi, misiuni executate în zona centrelor de corectare la evaluarea 
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națională, bacalaureat, examen titularizare. Comparativ cu perioada similară din anul 2018 acest gen de 

misiuni a înregistrat o scădere cu 5,77% (-3 misiuni). 

 

Participarea la menţinerea ordinii publice 

Misiunile de menţinere a ordinii publice s-au executat în conformitate cu Strategia naţională de 

ordine publică şi cu Ordinul M.A.I. nr. 60/2010 privind organizarea şi executarea activităţii de 

menţinere a ordinii şi siguranţei publice, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste misiuni sunt 

principalele generatoare de rezultate, fapt pentru care în activităţile de planificare, organizare, pregătire 

şi executare au fost implicate toate compartimentele şi structurile de profil din cadrul Inspectoratului de 

Jandarmi Judeţean Galaţi. 

 

În primele 7 luni din anul 2019 au fost executate 2135 misiuni de menţinere a ordinii publice în 

sistem integrat cu structurile Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, fiind angrenați 4831 jandarmi, 

ceea ce reprezintă o medie de 10 misiuni/zi cu 20 jandarmi/zi. Comparativ cu perioada similară a anului 

anterior acest gen de misiuni a înregistrat o scădere cu 6,20%, fapt datorat migrării efectivelor de 

jandarmi către misiunile executate cu ocazia alegerilor membrilor Parlamentului European și a 

referendumului național. 

 

 
 

Pe categorii de misiuni situația se prezintă astfel: 

- patrule de jandarmi: 1294 cu o medie de 3 jandarmi/patrulă; 

- patrule mixte: 776 

- patrule de jandarmi în zona instituțiilor de învățământ: 47 

- acțiuni cu poliția: 18. 

 
 

În perioada analizată I.J.J. Galați cu efectivele de ordine publică din subordine a executat un 

număr de 1294 patrule de jandarmi, din care 35 în mediul rural, cu o medie de 6 / zi, înregistrându-se 

o creștere cu 13,31% față de primele 7 luni din anul 2018 (1142 misiuni). 
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Evoluția patrulelor de jandarmi în cele 7 luni analizate din anul 2019 se poate observa în graficul 

alăturat.  

 
 

Pe timpul executării patrulelor de jandarmi au fost sesizate un număr de 72 infracțiuni cu 104 

autori. 

Efectivele de jandarmi au aplicat un număr de 1064 sancțiuni contravenționale din care 259 

avertismente și 805 amenzi în valoare de 409750 lei. 

 

Patrulele mixte cu poliția în număr de 776 cu o medie de 4 / zi au înregistrat o scădere cu 

28,41% față de perioada similară din anul 2018 (1084 patrule). Din totalul patrulelor mixte 184 au fost 

executate în mediul rural. 

 
Rezultate obținute pe timpul patrulelor mixte: 

- infracțiuni sesizate: 27 cu 27 autori 

- contravenții aplicate: 86 (19 avertismente și 59 amenzi în valoare de 75700 lei.) 

 

În perioada analizată au fost executate 47 de patrule în zona instituțiilor de învățământ cu un 

efectiv de 95 jandarmi și aceste misiuni înregistrând o creștere semnificativă (+27,03%). 

 

Acțiuni executate în cooperare / colaborare cu alte instituții 

În perioada analizată au fost executate un număr de 313 acțiuni în cooperare / colaborare cu un 

efectiv de 854 jandarmi, ceea ce reprezintă o medie de 3 jandarmi /misiune și 1,46 misiuni / zi. 

Comparativ cu perioada similară a anului 2018 numărul de misiuni înregistrează o ușoară creștere de 

3,99%.  

Pe categorii de misiuni situația se prezintă astfel: 
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Punerea în aplicare a mandatelor de aducere 

În primele 7 luni din anul 2018 au fost primite la inspectorat un număr de 871 mandate de 

aducere pentru punerea în aplicare a acestora fiind executate un număr de 174 misiuni cu un efectiv de 

386 jandarmi. Numărul de mandate primite spre executare a scăzut semnificativ (-12,99%) față de 

aceeași perioadă a anului 2018 când au fost primite spre executare 1001 mandate. 

 

 Comparativ cu media de 130 mandate primite spre executare pe lună, cele mai multe au fost 

primite în luna februarie (172), iar cele mai puține în luna iulie (59). 

 

 
 

Din totalul mandatelor 296 au fost puse în aplicare cu prezentarea persoanei (33,98%), iar 575 fără 

prezentarea persoanei (66,02%). 

 
 

Acțiuni speciale 

În primele 7 luni din anul 2019  în baza solicitărilor primite de la instituțiile cu care se 

cooperează, efectivele din cadrul Plutonului 1 Jandarmi Intervenție Antiteroristă și Acțiuni Speciale au 

executat un număr de 12 acțiuni speciale din care cele mai multe au fost cu BCCO, IPJ și DIICOT. La 

aceste acțiuni au participat 145 jandarmi, în medie 12 jandarmi/misiune. Acest gen de misiuni 

înregistrează un trend descendent față de perioada similară din anul 2018 când au fost executate 20 

acțiuni, scăderea fiind de 29,61%. 

 

INSPECTOR ȘEF AL I.J.J. GALAȚI  

Colonel 
 

  VASILICĂ Dănuț  

       

OFIȚER SPECIALIST II 

Locotenent 

  

               CRISTEA Mihail 

 

 

 
  


