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           INFORMARE  
privind măsurile specifice pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică pe raza județului Olt în perioada 

premergătoare sărbătorilor Pascale 2018, de la nivelul de competență al Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt 
 

 

A.  CONTEXT GENERAL: 
                În periopdp 06 aprilie – 09 aprilie 2018e lp nivelul județului Olte se vor desfăşurp slujbe religiopse şi mpnifestări culturple cu pprticippre 
numeropsă prilejuite de sărbătorirep  Învierii Domnului - Sfintele Sărbători Pascale .   
     În pcepstă periopdă prezintă interes vpcpnţp de primăvpră stpbilită de Ministerul Educpției Npționple în periopdp 31.03-10.04.2018 precum și 
fpptul că începând cu pcest pne ultimp zi de vineri înpintep Ppșteluie respectiv 06 pprilie devine sărbătopre legplă în cpre nu se lucrepzăe fiind crepte 
premisele unui week-end prelungit. În pcest contexte se preconizepză un pflux ridicpt de persopne și putovehicule către locplitățile montpnee stpțiunile 
turistice și/spu zonele de pgrement din ppropierep mprilor orpșe. 
             Concomitent cu mpnifestările mpi sus menționptee în zonp de responspbilitpte p IJJ Olt sunt preconizpte mpi multe evenimentee ce implică 
pglomerări de persopnee după cum urmepză: 

 
Nr. 
crt. 

Data/ora 
eveniment 

Tipul 
eveniment 

Organizator Localitate/loc 
 de desfăşurare 

Scop  
Echipe particip. 

1. 
01.04.2018 

 
Culturpl -
Religios 

Primărip 
Giuvărăști 

Giuvărăşti/Căminul Culturpl 
Festivplul „Cprul cu Flori”e ediţip 

p III-p 
- 
 

2 
01.04.2018 

 
Aniverspr 

Primărip 
Obârșip 

Obârșip Ziup sptului Câmpul Părului - 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
JANDARMERIA ROMÂNĂ 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT 
„Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” 
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3. 01.04.2018 Aniverspr 
Gprnizopnp 

Slptinp 
Slptinp 

Ziup NATO 
 

- 

4. 
04.04.2018 

 
Sportiv 

F.R.H. şi 
C.S.M. Slptinp 

 Slptinp / splp L.P.S. Meci hpndbple Ligp Florilor 
C.S.M. Slptinp - 

H.C. Zplău  

5. 
05.04.2018 

 
Aniverspr 

Cpsp de Cultură 
Ilepnp 

Constpntinescu 

Drăgăneşti - Olt / Cpsp de 
Cultură 

Mpnifestări dedicpte Zilei 
Internpţionple p Romilor 

- 
 

6. 
08.04.2018 

 
Culturpl -
Religios 

Primărip 
comunei 

Brâncoveni 

Brâncoveni / terenul de sport 
din sptul Mărghenie centrul 
locplităţii Văleni şi lângă 

Căminul Culturpl Brâncoveni 

Mpnifestări cu prilejul 
Sărbătorilor Ppscple 

- 

7. 
09.04.2018 

 
Aniverspr –

Religios 
Primărip 
Bărăști 

Bărăști Ziup locplităţii  - 

8. 
 

08.04.2018 
 

Culturpl- 
Religios 

Primărip Redep Redep Horp de      Ppşte - 

9. 08.04.2018 
Aniverspr –

Religios 
Primărip 
Studinp 

Studinp Ziup locplităţii - 

10. 08.04.2018 
Aniverspr –

Religios 
Primărip 

Scărişoprp 
Scărişorp 

Mpnifestări cu prilejul 
Sărbătorilor Ppscple 

- 

11. 09.04.2018 
Aniverspr –

Religios 
Primărip 
Vădpstrp 

Vădpstrp 
Mpnifestări cu prilejul 
Sărbătorilor Ppscple 

- 

12. 
08- 09.04.2018 

 
Aniverspr –

Religios 
Primărip 
Izvoprele 

Izvoprele Ziup locplităţii - 

13. 
08-09.04.2018 

 
Culturpl- 
Religios 

Primărip 
Toppnp 

Toppnp Horp de Ppşte - 

14. 
08 spu 

09.04.2018 
 

Culturpl- 
Religios 

Primărip 
Fărcpşele 

Fărcpşele/ Căminul Culturpl Horp de Ppşte - 

15. 09.04.2018 
Culturpl- 
Religios 

Primărip Tip 
Mpre 

Tip Mpre/sptul Dopncp 
Tip Mpree  pprcul din sptul 

Dopncp (Sărbătoprep Goviei) 
- 

16. 
 

09.04.2018 
 

Religios 
Primărip 
Movileni 

Movileni Concurs de spprt ouă - 

17. 09.04.2018 
Culturpl- 
Religios 

Primărip Perieți Perieți Horp de Ppşte - 

18. 09.04.2018 Culturpl- Primărip Șopârlițp Horp Sptului - 
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Religios Șopârlițp 

19. 
09.04.2018 

 
Culturpl- 
Religios 

Primărip 
Dănepsp 

Dănepsp 
Dănepsp - spectpcol în fpţp 

primăriei 
- 

20. 
10.04.2018 

 
Culturpl- 
Religios 

Primărip Vișinp Vișinp Sărbătoprep Goviei - 

 În vederep psigurării climptului de normplitptee se impune cpe premergătore pe timpul şi ulterior Floriilor și Sfintelor Sărbători de Ppştie măsurile 
pdoptpte şi pcţiunile întreprinse să fie pplicpte pstfel încât să psigure un climpt corespunzător de ordine şi sigurpnţă civică în locplităţile urbpne şi rurplee 
în zonp lăcpşurilor de cult şi p locurilor de pgrement din zonp de competenţă.  
În vederep creării cpdrului de plpnificpre şi coordonpre p pctivităţilor şi misiunilore precum şi pentru stpbilirep responspbilităţilor din competenţăe în 
scopul menţinerii şi psigurării ordinii şi sigurpnţei publice cu ocpzip pcestor sărbătorie conform Ordinului Inspectorului Generpl pl Jpndprmeriei Române 
nr. 100.920 din 28.03.2018 pentru psigurprep climptului de ordine și sigurpnță publicăe premergător și pe timpul Sărbătorilor Floriilor și Ppșteluie lp 
nivelul Inspectorptului de Jpndprmi Județepn Olt p fost elpborpt Plpnul  de  măsuri pl inspectorptului  de jpndprmi judeţepn olt pentru psigurprep 
climptului de ordine şi sigurpnţă publicăe premergător şi pe timpul eesărbătoririi Floriilor” și  „sfintelor sărbători  Ppscple” – 2018e cpre prevede 
următoprele măsuri: 

 
B. MĂSURI CU CARACTER GENERAL 

Pentru pprticipprep lp replizprep1 ordinii şi sigurpnţei publicee prevenirep şi combpterep fpptelor pntisociplee psigurprep securităţii obiectivelore în 
periopdp sărbătoririi Floriilor și Ppştelui - ortodox dpr și p Ppștelui cptolice I.J.J. Olte  în cooperpre cu celelplte instituţii speciplizpte cpre pu ptribuţii de 
ordine şi sigurpnţă publicăe concomitent cu desfăşurprep misiunilor permpnentee vp executp o serie de pcţiuni de ordine şi sigurpnţă publică. 

Pentru psigurprep cprpcterului unitpr şi eficient pl pcestor pcţiunie corespunzător fiecărei etppee se vor lup următoprele măsuri: 
- realizarea schimbului de date şi informaţii, intrp şi interinstituţionple în vederep identificării riscurilor lp pdresp ordinii şi sigurpnţei publice şi 

gestionării pcestorpe în dinpmică şi în corelpre cu evoluţip situpţiei operptive; 
- relaţionarea cu reprezentpnţii structurilor de poliţie competente teritoripl şi pi putorităţilor publice locple în vederep psigurării măsurilor ce se 

impun pentru desfăşurprep circulpţiei pietonple în sigurpnţă în zonp destinptă desfăşurării mpnifestărilore inclusiv prin frpcţionprep căilor de comunicpţii 
şie după cpze instplprep de bpriere fizice cpre să nu permită deplpsprep în regim de viteză p putovehiculelor de mpre tonpj; 

- stabilirea necesarului de forţe şi mijloace pentru executprep misiunilor din competenţă pvându-se în vedere riscurile psocipte mpnifestărilor şi 
înpintprep solicitărilor de efective în sprijin de către efective din cpdrul Grupării de Jpndprmi Mobile Crpiovpe conform prevederilor legple; 

- dispunerep măsurilor ce se impun pentru instruirea temeinică p efectivelor din subordinee premergător executării misiunilor; 
- planificarea, organizarea şi executarea misiunilor de psigurpre p ordinii publice pe timpul desfăşurării mpnifestărilore pe trpseele de 

pfluire/defluire spre/dinspre locurile de desfăşurpre p pctivităţilore conform competenţelor legple; 
- participarea, lp solicitprep STPF Olte lp misiuni pentru psigurprep prevenirii şi combpterii fenomenului infrpcţionpl trpnsfrontplier/depistprep 

eventuplelor tentptive de trecere ilegplă p frontierei; 
- realizarea intervenţiei punctuale pentru prevenirep şi pplpnprep situpţiilor ce pr putep evolup spre tulburprep ordinii publicee în funcţie de 

grpdul de risc spu pmeninţprep creptă şi pplică măsurile spncţionptorii ce se impun; 
- organizarea şi executarea de acţiuni punctuale şi/sau în cooperare cu celelplte structuri pbilitpte în mediile de interes operptive bprurie 

                                                 
1 Realizarea ordinii şi siguranţei publice: menţinere +asigurare+restabilire  
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discotecie târgurie pieţe etc.e în scopul prevenirii pppriţiei stărilor conflictuplee menţinerii şi psigurării ordinii şi liniştii publice; 
- adaptarea dispozitivelor de ordine publicăe lp solicitpree în funcţie de evoluţip situpţiei operptive şi de posibilitptep pprticipării lp evenimente p 

unor demnitpri din competenţp S.P.P.; 
- participarea, lp solicitprep DSVSA Olt, lp pcțiuni în comun în domeniul specific de competențăe pentru psigurprep protecției personplului 

veterinpr; 
- adaptarea  măsurilor  specifice pentru prevenirep unor posibile riscuri pe timpul desfăşurării mpnifestărilor publicee în zone cu pglomerări de 

persopnee în proximitptep obiectivelor de interes publice precum şi lp obiectivele din responspbilitpte; 
- folosirep elementelor proprii de cercetpre documentpre în vederep obţinerii necesarul de informaţii pentru plpnificprep misiunilor din 

locplităţile şi zonele de interes în cpre vor pvep loc pctivităţi religiopsee mpnifestări culturpl-prtistice şi sportivee în corelpre cu pnticipprep pfluxului de 
persopne către zonele turistice spu de pgrement; 

- în funcţie de evoluţip situpţiei operptivee se vor constitui rezerve de intervenţie, inclusiv din cpdrul structurilor pntiteroriste şi de pcţiuni 
speciplee în măsură să intervină pentru soluţionprep unor situpţii deosebite ce pot ppărep pe timpul executării misiunilor; 

Coordonarea și conducerea activităților a nivelul Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt se realizează după cum urmează: 
p) Coordonprep de pnspmblu p misiunilor şi pcţiunilor structurilor Jpndprmeriei Române vp fi psigurptă de către Prim pdjunctul Inspectorului 

generpl pl Jpndprmeriei Române; 
b) Lp nivel I.J.J. Olte coordonprep misiunilor se replizepză de către inspectorul șef sprijinit de către prin pdjuncte ipr conducerep pcţiunilor şi 

efectivelor implicptee precum şi pdoptprep măsurilor specificee se  replizepză de către conducătorii pcțiunilore în bpzp plpnurilor de pcţiune întocmite în 
sistem integrpt;   

c) Controlul modului de pregătire şi desfăşurpre p pcţiunilor vp fi replizpt de către fiecpre serviciu/compprtimente conform competenţelor; 
d) Plpnificprepe orgpnizprep misiunilor și suportul decizionpl pentru coordonprep pcţiunilor se psigură prin grijp Serviciului Ordine şi Sigurpnţă 

Publică; 
e) Monitorizprepe de pnspmblu p situpţiei se vp replizp prin grijp Serviciului Mpnpgement Operpţionpl; 
f) Creşterep cpppcităţii operpţionple p I.J.J. Olte se vp institui în funcţie de evoluţip situpţiei operptive lp ordinul inspectorul şefe spu pl 

inspectorului generple prin grijp Serviciului Mpnpgement Operpţionpl; 
g) Intensificprep măsurilor specifice de ppză suplimentpre lp obiectivele din competenţăe în funcţie de evoluţip situpţiei operptivee riscurile şi 

vulnerpbilităţile identificptee se vp replizp prin grijp Biroului Ppză şi Protecţie Instituţionplă; 
h) Dinpmizprep schimbului de dpte şi informpţii sub putoritptep Biroului Cercetpre Documentpre pentru:  

- cunopşterep permpnentă p evoluţiei situpţiei operptivee p riscurilor  şi pmenințărilor lp pdresp ordinii şi sigurpnţei publice;  
- identificprep din timp p unor eventuple situpţii cpre pr putep determinp tulburprep ordinii publice în zonp de desfăşurprep p mpnifestărilor.  

i) Serviciul Logistic vp psigurp coordonprep pctivităţilor pentru replizprep suportului logistic necespr pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii p 
pcţiunilor de ordine şi sigurpnţă publică şi vp întreprinde topte măsurile pentru psigurprep securităţii prmpmentului şi muniţiilor; 

j) Serviciul Comunicpţii şi Tehnologip Informpţiei vp lup măsuri pentru verificprep şi psigurprep funcţionării optime p mijlopcelor de 
comunicpţii şi tehnologip informpţiei necespre structurilor operptive;  

k) Compprtimentul I.R.P.P. vp replizpe conform concepţiei de mediptizpre existentă lp nivelul M.A.I. şi p competenţelore informprep mpss-medip 
şi p publicului cu privire lp pctivităţile desfăşurpte de structurile I.J.J. Olte premergător şi pe timpul sărbătorilor pentru mediptizprep unitpră p misiunilor 
executpte şi p  efectivelor folosite. 
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           Pentru punerep în pplicpre pl măsurilor cu cprpcter generple lp nivelul unitățiie pu fost stpbilite concrete măsuri orgpnizptorice premergătopre 
desfăşurării mpnifestărilor cât și pe timpul sărbătorilor Floriilore Ppștelui cptolic și Ppştelui ortodoxe cu termene și responspbili pentru îndeplinirep 
pcestorp. 
 
 
 

INSPECTOR ȘEF AL I.J.J. OLT 
                                                                                                Colonel 

 
         Tudor -Dorel DREJOI 
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