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             MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                                             Nesecret  

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN GALAŢI                                                             Exemplar unic 

                              ,,Dunărea de Jos”                                                                                                     Nr. 2668751     

                                                                                                                                                               Galaţi, 14.02.2022 

                                                                                                                                                        
                Serviciul Ordine şi Siguranţă Publică   

 

 

 

 

 

ANALIZA ACTIVITĂȚILOR DE ASIGURARE / RESTABILIRE A ORDINII 

PUBLICE LA NIVELUL JUDEȚULUI GALAȚI ÎN ANUL 2021 
 

 

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, pe parcursul anului 2021, la 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 precum și la respectarea prevederilor actelor 

normative privind starea de alertă instituită pe teritoriul României. 

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.  

În anul 2021 I.J.J. Galați cu efectivele din subordine a executat un număr de 7041 misiuni de 

ordine publică cu un efectiv de 14781 jandarmi ceea ce reprezintă o medie de 40 jandarmi / zi, 2 

jandarmi / misiune și  19 misiuni pe zi, numărul total de misiuni de ordine publică scăzând față de 

anul 2020 cu 26,46%. 

Grafic situația comparativă se prezintă astfel: 

    
Pe categorii situația se prezintă astfel: 

- Misiuni de menținere a ordinii publice: 5886   

- Misiuni în context Covid 19: 430 

- Misiuni de asigurare: 316 

- Misiuni punere în aplicare mandate de aducere:237 

- Acțiuni în cooperare / colaborare: 130 

- Acțiuni speciale: 42. 
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                    Grafic situația se prezintă astfel: 

              
 

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 pe parcursul 

anului 2021 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. 

Astfel în anul 2021 au fost executate 316 misiuni de asigurare a ordinii publice cu o medie de 9 

jandarmi pe misiune, din care: 

 114 misiuni la manifestările sportive; 

 59 misiuni la manifestările de protest;  

 49 misiuni la manifestările comemorative/religioase;  

 30 misiuni la manifestările cultural-artistice;  

 6 misiuni la manifestările promoționale – comerciale;  

 3 misiuni pe timpul vizitelor oficiale / delegații străine;  

 55 alte acțiuni;  

 

             
 

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

aproximativ 93345 persoane. 
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Asigurarea ordinii publice cu ocazia MANIFESTĂRILOR DE PROTEST 

În anul 2021, I.J.J. Galați, cu un efectiv cumulat de 986 jandarmi, a asigurat ordinea publică pe 

timpul desfășurării a 59 acțiuni de protest. La aceste manifestări au participat  aproximativ 5395 de 

persoane. 

 

      
 

 Evoluţia misiunilor de asigurare la manifestările de protest în anul 2021 se prezintă conform 

graficului alăturat, cu un vârf în lunile februarie și martie. 

      
Asigurarea ordinii publice cu ocazia MANIFESTĂRILOR SPORTIVE 

În perioada analizată I.J.J. Galați a executat 114 misiuni de asigurare cu ocazia desfășurării 

manifestărilor sportive pe raza județului Galați, fiind folosiți un număr de 702 jandarmi ceea ce 

reprezintă o medie de 6 jandarmi / misiune. La aceste manifestări sportive au participat aproximativ 

7460 spectatori. 

Comparativ cu anul 2020 numărul manifestărilor sportive la care efectivele de jandarmi au 

asigurat măsuri de ordine a crescut cu 42, procentual creșterea fiind de 58,33%.  

      
 

Evoluţia misiunilor de asigurare la manifestările sportive în anul 2021 se prezintă conform graficului 

alăturat, cu un vârf în lunile martie și noiembrie. 
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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 anul 2021 au fost executate 5886 misiuni de menţinere a ordinii publice în sistem integrat cu 

structurile Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, fiind angrenați 9198 jandarmi, ceea ce 

reprezintă o medie de 25 jandarmi/zi. Comparativ cu perioada similară a anului anterior acest gen de 

misiuni a înregistrat o scădere cu 24,13%. 

 

   
 

Pe categorii de misiuni situația se prezintă astfel: 

- patrule de jandarmi: 4432; 

- patrule mixte: 1454; 
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În perioada analizată I.J.J. Galați cu efectivele de ordine publică din subordine a executat un 

număr de 1454 patrule de jandarmi, din care 36 în mediul rural, înregistrându-se o scădere cu 21,66% 

față de  anul 2020 (1856 misiuni). 

Patrulele mixte cu poliția în număr de 4432, au înregistrat o scădere cu 24,55% față de anul 

2020 (5875 patrule). Din totalul patrulelor mixte 1492 au fost executate în mediul rural. 

Aceste scăderi au avut loc ca urmare a dezangajării jandarmilor din cadrul subunităților 

de pază și protecție instituțională, care până la data de 09.03.2021 au executat misiuni de ordine 

publică. 

 

Acțiuni executate în cooperare / colaborare cu alte instituții 

În perioada analizată au fost executate un număr de 130 acțiuni în cooperare / colaborare cu un 

efectiv de 575 jandarmi, ceea ce reprezintă o medie de 4 jandarmi /misiune.  

 

            Pe categorii de misiuni situația se prezintă astfel: 

             
 Punerea în aplicare a mandatelor de aducere 

 În anul 2021 au fost primite la inspectorat un număr de 1109 mandate de aducere pentru punerea 

în aplicare a acestora fiind executate un număr de 237 misiuni cu un efectiv de 550 jandarmi.  

Situația grafică a numărului de mandate pe parcursul anului 2021: 

      
 

Acțiuni speciale 

În anul 2021  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 42 

acțiuni speciale din care cele mai multe au fost cu BCCO, IPJ și DIICOT. La aceste acțiuni au participat 

357 jandarmi, în medie 9 jandarmi/misiune. Acest gen de misiuni înregistrează un trend ascendent față 

de anul 2020 când au fost executate 37 acțiuni, creșterea fiind de 13,51%. 

 

Pe linia activității de Prevenire și combatere a faptelor antisociale, în perioada analizată, 

structurile operative ale unității au aplicat un număr de 4543 sancțiuni contravenționale, în valoare 
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totală de 1 186 950 lei. Dintre acestea, 1956 sunt sancțiuni cu amendă, reprezentând 43,05% din total, 

iar 2587 sunt avertismente scrise.  

Analizând din punct de vedere al actului normativ sancționator, putem preciza faptul că 60,46% 

din totalul sancțiunilor aplicate sunt prevăzute de Legea nr. 55 din 15 noiembrie 2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 36,34% din totalul 

sancțiunilor aplicate sunt prevăzute de Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a 

unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, iar 3,2% reprezentând sancțiuni 

contravenționale prevăzute de alte acte normative. 

Pe linia sesizării faptelor de natură penală se constată o scădere față de anul precedent. Astfel, în 

anul 2021 au fost sesizate organele de urmărire penală pentru un număr de 190 fapte comparativ cu 257 

câte au fost sesizate în anul 2020.  

Lucrătorii Inspectoratului de Jandarmi Județean Galați care au acționat în cooperare cu 

structurile de poliție, au constatat un număr de 126 fapte de natură penală cu 129 autori, înregistrându-

se o scădere față de perioada similară a anului trecut, când s-a înregistrat un număr de 158 fapte.  

În perioada analizată, efectivele unității au sesizat organele de urmărire penală cu un număr de 

64 fapte de natură penală care se regăsesc în 53 lucrări, fiind depistați în flagrant 63 făptuitori. 

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, când au fost sesizate 99 fapte de natură penală, se 

observă o scădere și pe această linie (anexa nr. 22). Prejudiciul infracțiunilor constatate a fost în valoare 

de aproximativ 8.500 lei, fiind recuperat în totalitate și predat părților vătămate. Din punct de vedere al 

locului săvârșirii faptelor sesizate, precizăm că 3 dintre acestea au fost constatate în mediul rural, 

celelalte fiind săvârșite în mediul urban. 

 

NEAJUNSURI ȘI GREUTĂȚI 

1. Principala problemă cu care se confruntă IJJ. Galați o reprezintă deficitul mare de personal 

înregistrat pe componenta de ordine publică. În prezent, I.J.J. Galați  înregistrează un deficit de 

25,21% la nivelul structurilor de ordine publică, fiind încadrați 86 de indicatori din 115 cât prevede 

statul unității. De asemenea, dintre cei 86 de indicatori încadrați în prezent, 4 lucrători au contract pe 

perioada determinată, fiind angajați în perioada stării de alertă și care în ciuda pregătirii și experienței 

acumulate, odată cu ridicarea acesteia vor înceta activitatea dacă nu se fac demersuri legislative pentru 

încadrarea lor definitivă.  Totodată, din cei 86 indicatori de ordine publică încadrați, 15 indicatori 

încadrează Plutonul 1 Acțiuni Speciale și Antiteroriste din cadrul Detașamentului 1 Jandarmi Mobil, 

structură care desfășoară activități specifice și doar limitativ misiuni de asigurare și menținere a ordinii 

publice. 

           La momentul actual, unitatea are în componență un detașament mobil cu 84 indicatori dintre care 

doar 70 sunt încadrați (deficit 14 indicatori), un pluton de jandarmi în municipiul Tecuci cu 21 indicatori 

dintre care doar 9 indicatori sunt încadrați (deficit 12 indicatori), iar dintre aceștia 4 indicatori sunt 

încadrați cu perioada determinată și o grupă de supraveghere și intervenție în orașul Tg. Bujor prevăzută 

cu 10 indicatori, dintre care doar 7 indicatori sunt încadrați (deficit 3 indicatori).  Din cauza deficitului 

de personal înregistrat și de către structurile  P.P.I., parte din lucrătorii din structurile de ordine publică 

(3-5 jandarmi/subunitate) din cadrul Plutonului 1 Jandarmi Tecuci și ai Grupei de Supraveghere și 

Intervenție Tg. Bujor suplinesc dispozitivele de pază și protecție instituțională în vederea menținerii 

orelor suplimentare efectuate de către aceste structuri la o valoare acceptabilă. 

            Analizând misiunile de asigurare a ordinii publice, în special la manifestările de amploare care 

au avut loc la sfârșitul lunii martie 2021 s-a resimțit faptul că numărul de indicatori de ordine publică de 

la nivelul detașamentului mobil este mic. La acel moment, pentru asigurarea corespunzătoare a 

climatului de ordine și siguranță publică au fost necesare anumite ajustări, precum și solicitarea de forțe 

în sprijin de la Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău.   

          De asemenea, luând în considerare întreaga gamă de misiuni (generatoare de neajunsuri și 

greutăți care   au incidență în procesul de planificare, organizare și desfășurare a misiunilor), situația se 

prezintă astfel: 
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- pe linia misiunilor de cooperare/colaborare, ne confruntăm cu un număr foarte mare de solicitări, în 

special din partea organelor judiciare pentru punerea în executare a mandatelor de aducere (1128 mandate de 

aducere în anul 2021), dar și din partea executorilor judecătorești, care din motive de siguranță, preferă 

prezența la fața locului a jandarmilor.  

În ciuda demersurilor efectuate pe lângă organele judiciare, un număr semnificativ din mandatele de aducere 

emise de către acestea sunt date spre executare IJJ. Galați, de fiecare dată invocându-se profesionalismul 

jandarmilor.  

- mai mult decât atât, pe linia misiunilor de menținere a ordinii publice, ne confruntăm cu un număr 

semnificativ de solicitări din partea structurilor de poliție pentru acoperirea patrulelor mixte. La nivelul 

județului Galați, structura de poliție are un număr de 411 indicatori de ordine publică (181 indicatori în 

mediu urban și 230 indicatori în mediu rural), comparativ cu cei 98 indicatori ai I.J.J. Galați (fără 17 

indicatori ai plutonului A.S.A), numărul indicatorilor de ordine publică de la politie fiind de 4 ori mai mare  

decât structura proprie de ordine publică. Ca urmare a acestui fapt, punând în balanță și misiunile proprii pe 

care trebuie să le executăm, se înregistrează un procent mic de acoperire a numărului de solicitări din partea 

poliției pentru constituirea patrulelor mixte. În acest sens, pentru o mai bună acoperire a numărului de 

solicitări, de cele mai multe ori se fac eforturi prin aducerea jandarmilor la serviciu din timpul liber, dar acest 

fapt generează ore suplimentare care nu trebuie să depășească limita anuală impusă de cadrul normativ actual 

(Ordinul nr. 35/ 2019 privind condițiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară 

prestată de personalul cu statut special, precum și activitățile deosebite cu caracter operativ sau 

neprevăzut).   

 

2. Am identificat, în cazul evenimentelor de mare amploare (Revelion, Înviere, manifestări specifice 

zonelor din județ care se desfășoară pe parcursul a mai multor zile), depășirea orei 23.00 (caz în care intră 

sub incidența Legii nr. 61/1991 republicată pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de 

conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice). 

 

      CONCLUZII ȘI PROPUNERI DE EFICIENTIZARE A ACTIVITĂȚILOR 

1. Considerăm faptul că ar trebui reanalizat numărul de indicatori de ordine publică comparativ cu 

numărul de locuitori ai unui județ, în special la nivelul detașamentelor mobile. Municipiul Galați are o 

populație de aproximativ 300.000 de locuitori, iar județul Galați are aproximativ 600.000 de locuitori. 

2.   Efectuarea demersurilor necesare în vederea modificării Legii nr. 60/1991 privind organizarea și 

desfășurarea adunărilor publice, în sensul introducerii unor excepții la restricțiile privind ora maximă până 

la care se pot desfășura adunările publice. 

          În prezent, art. 2 din Legea nr. 60/1991 rep. privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice 

introduce o restricție privind ora de desfășurare a adunărilor publice, în sensul în care acestea nu pot 

continua după ora 23.00, caz în care intră sub incidența Legii nr. 61/1991 republicată pentru sancționarea 

faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, neexistând nici o 

excepție în acest sens. Având în vedere aceste aspecte intervine o problemă de legalitate privind 

desfășurarea adunărilor publice care depășesc această oră și care fac parte din manifestările tradiționale, 

precum Revelionul, Învierea Domnului, etc.. 

 

INSPECTOR ȘEF AL I.J.J. GALAȚI 

Colonel 
 

 SIMIONEL Florin 
      

  Red.C.M / Dact C.M/  /14.02.2022 
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