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             MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                                             Nesecret  

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN GALAŢI                                                             Exemplar unic 

                           ,,Dunărea de Jos”                                                                                                        Nr. 2547974     

                                                                                                                                                               Galaţi, 16.12.2021  

                                                                                                                                                        
                Serviciul Ordine şi Siguranţă Publică   

 

 

 

I N F O R M A R E 

Cu privire la măsurile de asigurare și menținere ale gradului de siguranță al 

cetățenilor în perioada sărbătorilor de iarnă. 

Activitățile realizate pentru verificarea legalității desfășurării operațiunilor cu articole 

pirotehnice în perioada sărbătorilor de iarnă. 

 

 

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 contribuie la păstrarea climatului de ordine şi siguranţă publică al cetăţenilor şi 

prevenirea apariţiei unor manifestări violente sau a unor incidente în perioada sărbătorilor de iarnă.  

Efortul structurilor de ordine publică ale unităţii se concentrează 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.  

De la începutul lunii Decembrie, I.J.J. Galați, cu efectivele din subordine, a executat un număr de 

321 misiuni de ordine publică cu un efectiv de 681 jandarmi. 

Pe categorii situația se prezintă astfel: 

- Participarea la menținerea ordinii publice: 258   

- Asigurarea ordinii publice: 22 

- Punerea în executare a mandatelor de aducere: 15 

- Rezerve context Covid 19: 15 

- Acțiuni în cooperare / colaborare cu alte instituții: 7 

- Acțiuni speciale (cu DIICOT, BCCO, IPJ): 4 

 

                    Grafic situația se prezintă astfel: 
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Asigurarea şi restabilirea ordinii publice, misiuni principale ale Jandarmeriei Române, 

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

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

pentru a preîntâmpina producerea de evenimente sau situaţii care să conducă la tulburări grave ale 

ordinii publice, cu impact major asupra siguranţei cetăţeanului. Situaţiile tensionate care au existat la 

nivelul judeţului Galaţi până în prezent, 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 sunt 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. 

Astfel, până la momentul elaborării prezentului material, au fost executate 22 misiuni de 

asigurare a ordinii publice, din care: 

 4 misiuni la manifestările de protest; 

 2 misiuni la manifestările comemorative;  

 11 misiuni la manifestările sportive; 

 1 misiuni pe timpul vizitelor oficiale / delegații străine;  

 4 misiuni (rezidențiat medici). 

                
  

 Pentru perioada următoare, I.J.J. Galați are în atenție toate evenimentele potențiale ce se vor 

desfășura în spațiul public și va acționa cu resursele la dispoziție atât pentru asigurarea măsurilor de 

ordine publică necesare pentru desfășurarea normală a tuturor activităților, cât și pentru verificarea 

respectării normelor în vigoare pe linia prevenirii răspândirii pandemiei de COVID 19.  

Participarea la menţinerea ordinii publice 

Misiunile de menţinere a ordinii publice se execută în conformitate 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 sunt implicate toate 

compartimentele şi structurile de profil din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Galaţi. 

De la începutul lunii, au fost executate 258 misiuni de menţinere a ordinii publice în sistem 

integrat cu structurile Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, fiind angrenați 380 jandarmi. 

Pe categorii de misiuni situația se prezintă astfel: 

mailto:galati@jandarmeriagalati.ro


Nesecret 

                 CONFIDENŢIAL. Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului U.E nr. 679/201                                       

Tel: 0236.334152 – Fax: 0236.334161 – email: galati@jandarmeriagalati.ro 

                                                                   Galaţi, str. Traian nr.451, judeţul Galaţi, Cod poştal 800179 

                                                                                                           Nesecret 

Pagina 3 din 3 

- patrule de jandarmi: 58; 

- patrule mixte: 200, din care 141 de patrule în mediul urban și 59 în mediul rural. 

În funcție de gradul de angrenare a resurselor la dispoziție în asigurarea ordinii publice la 

manifestările publice ce urmează a se desfășura până la sfârțitul anului, inspectoratul va continua să 

sprijine IPJ Galați cu efective care vor acționa în dispozitivul integrat de menținere a ordinii publice. 

Estimăm participarea, în medie, cu  22 jandarmi /zi pentru constituirea patrulelor mixte și a patrulelor de 

jandarmi. 

            Pe linia acțiunilor pentru verificarea legalității desfășurării operațiunilor cu articole 

pirotehnice, efectivele Inspectoratului de Jandarmi Județean Galați acționează în cadrul dispozitivului 

integrat de menținere a ordinii publice, gestionat de către Inspectoratul de Poliție al Județului Galați, atât 

în cadrul patrulelor mixte cât și în cadrul patrulelor de jandarmi și sprijină structura specializată din 

cadrul I.P.J. Galați - Serviciul Arme, Explozivi sau Substanțe Periculoase în executarea unor acțiuni 

punctuale de combatere a unor asemenea activități ilegale. Exemplificăm, în acest sens, acțiunea din 

data de 13.12.2021, ocazie cu care au fost identificate de către polițiști și jandarmi ca fiind deținute fără 

drept, în vederea comercializării, următoarele:  

- petarde din categoriile P1, F3 și F4 

- baghete artificii din categoria F2 

- baterii de artificii din categoriile F2 și F3 

- rachete din categoria F2. 

             Pe parcursul perioadei sărbătorilor de iarnă, efective din cadrul unității desfășoară activități 

informativ-operative cu privire la interdicția deținerii, utilizării și vânzării articolelor pirotehnice din 

categoriile F2, F3 și F4, datele și informațiile obținute urmând a fi valorificate prin acțiuni comune cu 

efective din cadrul IPJ Galați. 

 

 

INSPECTOR ȘEF AL I.J.J. GALAȚI 

Colonel 

 

 

 SIMIONEL Florin 
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