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INFORMARE PRIVIND MĂSURILE SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA 
CLIMATULUI DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ PE RAZA JUDEȚULUI OLT 

PENTRU SEZONUL DE IARNĂ 2018-2019, DE LA NIVELUL DE COMPETENȚĂ AL 
INSPECTORATULUI DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT 

 

 

I. PREAMBUL 
Sezonul de iarnă aduce în atenție desfășurarea a numeroase activități în spațiul public, concomitent cu 

înregistrarea unor episoade meteorologice deosebite ce pot aduce efecte asupra populației. 

Această perioadă din an este specifică unor activități diversificate în spațiul public, prin desfășurarea de 

evenimente cultural – artistice specifice sărbătorilor de iarnă, târguri, datini și obiceiuri naționale ori regionale, 

manifestări religioase asociate sărbătorilor Crăciunului, adunări publice de comemorare a 29 ani de la Revoluția 

din decembrie 1989, la care participă un număr mare de persoane. 

Totodată, temperaturile minime prognozate, în asociere cu alte posibile manifestări specifice ale vremii 

pentru această perioadă a anului (ninsori abundente, viscol), pot constitui premise ale unor situații de risc major 

pentru siguranța cetățenilor, cu preponderență a unor categorii vulnerabile (copiii, bătrâni, femei însărcinate) dar 

și pentru desfășurarea normală a activităților sociale și economice. 

Pe aceste considerente, se impune adaptarea măsurilor din competența structurilor I.J.J. Olt prin creșterea 

capacității operaționale, atât pe segmentul ordinii și siguranței publice, cât și a situațiilor de urgență pentru o 

gestionare eficientă a situației operative, mai ales în condițiile unor factori ce pot contribui la evoluția acesteia, 

din care cei mai relevanți sunt: 

 Creșterea nivelului de risc asociat traficului rutier specific acestei perioade, pe fondul apariției unor 

fenomene meteo nefavorabile; 

 Creșterea valorii monetare tranzacționate, încasate și transportate; 

 Amplificarea exponențială a numărul manifestărilor cultural – artistice organizate atât în spațiul public, cât 

și în spații private și a numărului de persoane care participă la acestea; 

 Continuarea și, după caz, intensificarea activităților cu caracter protestatar, având în vederea menținerea 

poziției executivului față de principalele teme de nemulțumire exprimate în spațiul public; 
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 Părăsirea temporară a locuințelor personale ori a sediilor de societăți în perioada sărbătorilor de iarnă 

creează premisele pentru creșterea infracționalității contra patrimoniului; 

 Fenomenele meteo extreme și vremea nefavorabilă care vor afecta desfășurarea tuturor activităților în 

spațiul public. 

      Deși nu există indicii că România ar fi vizată de entități teroriste, cazurile de atentate teroriste comise în 

țările vest europene, precum și propaganda continuă a organizațiilor teroriste în vederea atacării unor ținte 

accesibile cu scopul producerii a cât mai multe victime, impun dispunerea unor măsuri specifice pentru 

contracararea unor astfel de acțiuni, îndeosebi pe timpul desfășurării manifestărilor publice sau în zonele cu 

aglomerări de persoane (piețe, târguri, etc). 

      În scopul menţinerii şi asigurării ordinii şi siguranţei publice în perioada menționată, la nivelul I.J.J. Olt, se 

stabilesc măsuri specifice de coordonarea și conducerea acțiunilor, precum și măsuri organizatorice și în plan 

operațional, în vederea punerii în aplicare a Planului de măsuri al I.G.J.R.  pentru creșterea gradului de 

siguranță a cetățeanului în contextul sărbătorilor de iarnă și pe timpul sezonului rece. 

    Ca în fiecare an, pentru I.J.J. Olt prioritare sunt misiunile de asigurare a ordinii publice cu ocazia adunărilor 

publice, de referinţă fiind cele prilejuite de concertele sau alte manifestări cultural artistice organizate în spaţiul 

public, acţiunile desfăşurate pentru comemorarea Revoluţiei din 1989 (16-23 decembrie), Crăciunul, cu ocazia 

obiceiurilor şi datinilor locale, manifestările publice organizate pentru marcarea trecerii în noul an, această 

perioadă încheindu-se cu sărbătoarea de Bobotează şi Sfântul Ioan. 

    Pe lângă aceste activităţi, structurile I.J.J. Olt vor acţiona, în cooperare cu celelalte componente cu atribuţii 

în domeniu, pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional specific acestei 

perioade (comercializarea brazilor și petardelor), îşi vor concentra activităţile în zonele cu potenţial criminogen   

şi, după caz, vor participa la acţiuni de căutare - salvare a persoanelor dispărute sau accidentate sau în sprijinul 

autorităţilor sau persoanelor în cazul unor situaţii de urgenţă (calamităţi, căderi masive de zăpadă, evacuare de 

persoane etc). 

     Având în vedere manifestările comemorative ale Revoluţiei din 1989, precum şi semnificaţia acestor 

evenimente pentru istoria modernă a României, nu este exclusă posibilitatea apariţiei unor manifestări de protest 

care pot degenera în acte de violenţă sau care se organizează într-un cadru ilegal. I.J.J. Olt va pune accent pe 

pregătirea corespunzătoare a efectivelor şi mijloacelor pentru derularea unor misiuni de asigurare a ordinii 

publice în situaţii de acest gen şi, dacă situaţia impune, pentru restabilirea ordinii publice, în condiţiile legii. 

 

II. OBIECTIVE 

          1. OBIECTIVUL GENERAL 

Principalul obiectiv al planului constă în prezervarea climatului de ordine şi siguranţă publică şi 

menţinerea capacităţii de răspuns adecvate în domeniul situaţiilor de urgenţă. 

2. OBIECTIVELE SPECIFICE  

A. Obiective privind siguranţa cetăţenilor: 

- Menţinerea unui nivel optim de siguranţă al cetăţenilor; 
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- desfăşurarea în condiţii de siguranţă a activităţilor preconizate a se desfășura în spațiul public. 

B. Obiectivele IJJ Olt: 

- Realizarea unui răspuns integrat la provocările, riscurile şi amenințările din această perioadă; 

- Creşterea capacităţii de acţiune şi realizarea unor dispozitive vizibile şi eficiente, pentru prevenirea 

evenimentelor deosebite şi descurajarea faptelor antisociale; 

- Adaptarea dispozitivelor în funcţie de rezultatele evaluărilor de risc specifice perioadei în vederea 

prevenirii unor situaţii generatoare de riscuri în domeniul ordinii şi siguranţei publice; 

- Asigurarea unui răspuns coerent la solicitarea autorităţilor publice şi a populaţiei pentru răspuns în 

situaţii de urgenţă şi dezastre. 

 

III. MĂSURI 

În vederea realizării obiectivelor propuse pentru siguranţa cetăţeanului, asigurarea climatului de 

normalitate pe timpul sezonului de iarnă 2018 – 2019 şi reducerea timpului mediu de răspuns privind intervenţia 

la evenimente, la nivelul I.J.J. Olt a fost întocmit Planul de măsuri pentru creşterea gradului de siguranţă a 

cetăţeanului în contextul sărbătorilor de iarnă,  prin care au fost stabilite 28 de activități cu termene și 

responsabili de executare, dintre care amintim: 

- Intensificarea schimbului de informaţii cu structurile abilitate, intra şi interinstituţional, având drept scop 

identificarea riscurilor şi amenințărilor cu incidenţă asupra ordinii şi siguranţei publice şi realizarea de 

evaluări de risc pe domeniile ce revin în competenţa MAI, în vederea stabilirii priorităţilor în plan 

operaţional; 

- Cunoaşterea din timp a locurilor şi locaţiilor unde sunt preconizate să se desfăşoare adunări 

comemorative, cultural artistice și religioase, preliminarea numărului de participanţi şi pregătirea 

măsurilor asociate; 

- Preliminarea necesarului de efective şi mijloace pentru îndeplinirea misiunilor din responsabilitate, 

analiza oportunităţii efectuării de manevre de forţe pentru acoperirea corespunzătoare a spaţiului public 

şi aplicarea măsurilor necesare; 

- Realizarea legăturii cu autorităţile administraţiei publice locale, organizaţiile şi asociaţiile de 

revoluţionari pentru cunoaşterea calendarului/intenţiilor de organizare a manifestaţiilor de comemorare a 

Revoluţiei din Decembrie 1989; 

- Dimensionarea corespunzătoare a dispozitivelor de asigurare a ordinii publice, pentru evitarea situaţiilor 

de risc, îndeosebi pe timpul desfăşurării manifestărilor publice de amploare; 

- Constituirea de rezerve de personal, în măsură să desfăşoare activităţi operative temporare în zona de 

competenţă, ori să intervină pentru rezolvarea unor situaţii de risc public; 

- Participarea, la solicitare împreună cu poliția la acţiunile de prevenire şi combatere a actelor de 

contrabandă şi evaziune fiscală, identificarea şi tragerea la răspundere a persoanelor care se sustrag de la 

plata taxelor aferente către bugetul de stat; 
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- Asigurarea intervenţiei ferme, pentru prevenirea şi aplanarea situaţiilor ce ar putea evolua spre tulburarea 

ordinii publice, în funcţie de specific, gradul de risc sau ameninţarea creată  şi aplicarea  măsurilor 

sancţionatorii; 

- Prevenirea şi combaterea delictelor silvice şi intensificarea controalelor pe principalele drumuri tranzitate 

de mijloace de transport de materiale lemnoase, în vederea prevenirii tăierii și comercializării ilegale a 

brazilor, prin organizarea de filtre rutiere/acțiuni comune, cu personalul specializat din cadrul structurilor 

semnatare ale Planului comun de acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale din domeniul 

forestire, ,,Scutul pădurii’; 

- Adoptarea măsurilor specifice cu caracter antiterorist, pentru prevenirea unor posibile riscuri de această 

natură, pe timpul desfășurării manifestărilor publice, în zone cu aglomerări mari de persoane, obiective 

de interes public, precum şi la obiectivele din responsabilitatea IJJ; 

- Adaptarea dispozitivelor de ordine şi siguranţă publică/ pază, în funcţie de rezultatul evaluărilor 

efectuate, specificul situaţiei operative existente, în vederea prezervării climatului de siguranţă civică în 

locurile publice; 

- Creşterea vizibilităţii şi asigurarea unei prezenţe active a efectivelor de ordine şi siguranţă publică, în 

locurile aglomerate, în scopul descurajării comiterii de fapte antisociale; 

- Acordarea sprijinului necesar Direcţiei sanitar-veterinare,în vederea efectuării în comun de activităţi de 

control în pieţe agro-alimentare şi centre comerciale, pentru verificarea modului de depozitare, transport 

şi valorificare a produselor din carne, în scopul asigurării respectării cadrului legal în domeniu şi 

prevenirea faptelor ce ar putea afecta sănătatea populaţiei; 

 

Pentru gestionarea situațiilor de urgență specifice sezonului rece, au fost stabilite 10 activități, dintre care 

amintim: 

- Identificarea persoanelor fără adăpost în vederea transportării acestora în spaţiile special amenajate de 

autorităţile administraţiei publice locale; 

- Sprijinirea DSP / ISU Olt  şi  Instituţia Prefectului, în adoptarea unor măsuri care să asigure prevenirea 

situaţiilor de risc pentru sănătatea pacienţilor care necesită tratament de specialitate (dializă, diabetici, 

femei gravide etc.) şi transportul acestora către unităţile medicale, în cazul producerii unor fenomene 

meteorologice extreme; 

- Participarea la activităţile de limitare a efectelor unor situaţii de urgenţă, ca urmare a fenomenelor 

meteorologice periculoase deosebite (căderi masive de zăpadă, inundaţii etc); 

- Sprijinirea ISU Olt în vederea coordonării aplicării unitare a măsurilor şi acţiunilor specifice, colectarea, 

centralizarea, gestionarea şi transmiterea datelor referitoare la evoluţia situaţiei generate de fenomenele 

meteorologice periculoase, în scopul informării oportune a conducerii I.G.J.R.  şi a celorlalte autorităţi ale 

administraţiei publice centrale şi instituţii publice cu atribuţii în asigurarea  funcţiilor de sprijin; 
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           De asemenea, la nivelul unității au fost dispuse și alte măsuri pe linie de logistică și comunicații, care în 

caz de nevoie vor permite menținerea și la nevoie creșterea capacității operative și operaționale. 

 

Măsurile şi acţiunile desfăşurate precum şi dispozitivele instituite se vor adapta, în funcţie de evaluările 

efectuate în corelare cu evoluţia situaţiei operative înregistrate la nivel judeţean, fenomenele meteorologice, 

producerea sau posibilitatea producerii unor situaţii de urgenţă, amploarea manifestărilor publice şi riscurile 

asociate acestora. 

În vederea realizării obiectivului general de menținere a stării de normalitate socială, considerăm că la 

nivelul I.J.J. Olt s-au luat toate măsurile pentru realizarea unei capacități corespunzătoare de acțiune și 

intervenție, pe fondul intensificării activităților sociale în spațiul public în corelare cu fenomenele meteo 

extreme ce pot apărea odată cu trecerea la sezonul de iarnă, unitatea fiind pregătită să execute misiunile și 

sarcinile care îi revin. 

 
 

ÎNTOCMIT, 
INSPECTOR ȘEF AL I.J.J. OLT 

                                                               Colonel 
 

         Tudor -Dorel DREJOI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


