MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara
,,Decebal”

Măsurile necesare a fi întreprinse
de către structurile de ordine publică din cadrul I.J.J. Hunedoara, pentru
asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică şi pentru realizarea protecţiei
consumatorilor în perioada Sărbătorilor de iarnă 2016 - 2017

I.

-

-

-

-

BAZA LEGALĂ
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Hunedoara acţionează în baza:
Legii 550/29.11.2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Române;
Legea nr. 61 / 1991 pentru sancţionarea faptelor de încalcare a unor norme de
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
Legea nr 60 / 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;
Codul de Procedură Penală ;
Hotărârea de Guvern nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului
Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea
siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale;
H.G. nr 263 / 2001 privind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea
pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement modificată şi completată prin Hotărârea
nr 5 din 08 ianuarie 2004;
Ordinul M.A.I nr 60 / 02.03.2010 privind organizarea şi executarea activităţilor de
menţinere a ordinii şi siguranţei publice şi Metodologia de punere în aplicare a
ordinului mai sus menţionat.;
Ordinul M.A.I nr S / 182 din 17.08.2010 privind planificarea şi executarea misiunilor
de asigurare şi / sau restabilire a ordinii publice;
Planului de cooperare încheiat între Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara şi
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara, pentru îndeplinirea unor misiuni de
menţinere a ordinii publice, pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor în staţiuni
montane şi pe trasee turistice din zona acestora, în staţiuni balneare sau în alte zone de
interes operativ, având ca zonă de responsabilitate judeţul Hunedoara.
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II.

ÎN PERIOADA PREMERGĂTOARE SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ

În conformitate cu prevederile art. 19 din Legea 550/2004 privind organizarea şi
funcţionarea Jandarmeriei Române, pe întreaga perioadă a sezonului de iarnă, I.J.J.
Hunedoara va executa misiunile de asigurare a ordinii publice cu ocazia adunărilor,
mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor
promoţionale, comerciale, manifestărilor cultural-artistice, religioase, precum şi a altor
asemenea activităţi care se desfăşoara în spaţiul public şi care implică aglomerări de
persoane ori restabilirea ordinii publice când aceasta a fost tulburată prin orice fel de
acţiuni sau fapte care contravin legilor în vigoare.
La nivelul structurilor teritoriale a fost pus în aplicare Planul propriu de măsuri al
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Hunedoara pentru asigurarea climatului de ordine
şi siguranţă publică pe timpul sezonului /sărbătorilor de iarnă 2016 – 2017, în momentul
de faţă fiind finalizate activităţile de pregătire a efectivelor şi tehnicii din dotare pentru
perioada de referinţă.
De asemenea, la nivelul structurilor montane, s-au desfasurat toate activitatile
organizatorice premergatoare debutului sezonului de iarna, având ca scop general crearea
unui comportament civilizat în rândul turiştilor şi creşterea vizibilităţii jandarmilor
montani în rândul turiştilor prin diferite activităţi şi nu în ultimul rând, informarea
persoanelor care frecventează zonele montane din competenţa structurilor proprii, despre
modul cum pot beneficia de sprijinul jandarmilor, atât în domeniul ordinii publice, cât şi
pentru salvare – evacuare.
Tot în vederea pregătirii şi organizării judicioase a misiunilor de asigurare a ordinii
publice prilejuite de sărbătorile de iarnă, s-a luat legătura la nivelul reprezentanţilor
administraţiei publice locale din judeţ, pentru comunicarea zonelor unde se vor desfăşura
manifestări publice cu această ocazie.
În baza Planului de colaborare încheiat între I.J.J. Hunedoara, Garda Forestieră
Timişoara – Garda Forestieră Hunedoara şi Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva Direcţia Silvică Hunedoara, s-au organizat două şedinţe de lucru în data de 11.10.2016 şi
respectiv în data de 18.10.2016, ocazie cu care s-au stabilit acţiunile comune, având ca
scop prevenirea faptelor ilegale privind recoltarea, transportul şi comercializarea
materialelor lemnoase şi a pomilor de Crăciun pentru sezonul de iarna 2016-2017.
De asemenea, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara va lua legătura pentru
organizarea de acţiuni şi activităţi specifice, în baza planurilor de cooperare/colaborare cu
celelalte structuri cu atribuţii în domeniul de referinţă, dintre care putem enumera:
 Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Consumatorului, pentru organizarea de
acţiuni de verificare şi control în unităţi de alimentaţie publică, zone publice
precum şi în unităţi de alimentaţie public din staţiuni sau zone turistice.
Acţiunile vor avea ca scop, respectarea de către agenţii economici a dispoziţiilor
legale privind protecţia consumatorilor, creşterea climatului de siguranţă a
cetăţeanului în parcuri, locuri de agrement şi unităţi de alimentaţie publică.
 Administraţia ariilor protejate şi ale Gărzii de Mediu pentru organizarea de
acţiuni de prevenire şi combatere a braconajului şi a infracţiunilor săvârşite la
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regimul silvic. Se va pune accent pe aspectele privind recoltarea, transportul şi
comercializarea materialelor lemnoase şi se va acţiona pentru sancţionarea
faptelor privind protecţia mediului.
 De asemenea, referitor la acţiunile şi activităţile executate în cooperare cu
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara, menţionăm faptul că se va
continua aplicarea Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor numărul 60
din data de 02.03.2010, privind organizarea şi executarea activităţilor de
menţinere a ordinii şi siguranţei publice şi a Metodologiei de punere în aplicare
a acestuia;
III. PE TIMPUL SĂRBĂTORILOR DE „CRĂCIUN” ŞI „ANUL NOU”
3.1. ACTIVITATEA STRUCTURILOR TERITORIALE
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara, execută, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare, misiuni de menţinere a ordinii publice în mod independent,
în staţiunile montane, balneoclimaterice şi pe traseele turistice din zona acestora,
însumând astfel efectivele a 9 posturi de ordine publică: Straja, Parâng, Câmpu lui Neag,
Pasul Vulcan, Râu de Mori, Nucşoara, Costeşti, Grădiştea de Munte, Geoagiu-Băi şi Vaţa
de Jos.
Aceste subunităţi acţionează pentru:
- asigurarea ordinii publice cu ocazia manifestărilor cultural-artistice, sportive,
religioase, comemorative, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în
spaţiul public cu participarea unui mare număr de persoane;
- menţinerea ordinii publice în zonele de competenţă a structurilor montane;
- prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional din zona de
responsabilitate ;
- îndrumarea, informarea şi acordarea de asistenţă turiştilor şi persoanelor aflate în
dificultate în zona montană;
- cunoaşterea permanentă a stării traseelor turistice şi informarea turiştilor şi a
factorilor responsabili din zonă despre starea drumurilor, starea de întreţinere a
indicatoarelor şi marcajelor montane, locurile unde s-au produs sau se pot produce
alunecări de teren, zonele pretabile producerii de avalanşe, anunţarea din timp a
populaţiei şi turiştilor despre aceasta, în scopul evitării accidentelor şi altor evenimente
negative;
- intervenţia operativă şi oportună în cazul tulburării ordinii publice şi pentru
aplanarea unor conflicte de mică amploare;
- organizarea de acţiuni în cooperare cu formaţiunile Salvamont pentru căutarea şi
salvarea persoanelor care au suferit accidente, acordarea măsurilor de prim ajutor şi
transportul persoanelor la cea mai apropiată unitate sanitară;
- participarea împreună cu organele specializate ale Romsilva, Administraţia ariilor
protejate şi ale Gărzii de Mediu la măsuri de protecţie a florei, faunei, prevenirea şi
combaterea braconajului şi a infracţiunilor săvârşite la regimul silvic şi de protecţie a
mediului.
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Ca măsuri specifice sezonului de iarnă, având în vedere afluxul mare de turişti
preconizaţi în zonele montane de agrement, vor fi asigurate în permenenţă efective din
cadrul structurilor montane, în următoarele staţiuni: Straja, Rîuşor şi Parîng, de regula
in zilele de week-end dar si in celelalte zile nelucraoare sau sarbatori legale;
De asemenea, zilnic, vor fi destinate efective în vederea executării patrulării pe
traseele montane din zona de competenţă a Posturilor de Jandarmi Montane : Câmpu lui
Neag, Pasul Vulcan, Costeşti, Grădiştea de Munte, Nucşoara şi Vaţa de Jos.
Prin postul de jandarmi balneoclimateric din localitatea Geoagiu Băi se vor
întreprinde măsuri şi activităţi pentru:
- menţinerea şi asigurarea ordinii publice pe timpul slujbelor religioase cu ocazia
sărbătorii Crăciunului şi Sf. Ioan la lăcaşele de cult din staţiunea balneoclimaterică;
- prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional din zona de
responsabilitate ;
- intervenţia operativă şi oportună în cazul tulburării ordinii publice şi pentru
aplanarea unor conflicte de mică amploare;
- asigurarea ordinii publice în staţiunile mai sus menţionate unde se vor organiza
revelioane la toate unităţile de cazare şi alimentaţie publică existente.
Efectivele structurilor teritoriale ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean
Hunedoara, vor executa, în funcţie de dinamica situaţiei operative şi a misiunilor proprii
şi misiuni de menţinere a ordinii publice în sistem integrat, conform OMAI 60/2010.
Se va intensifica efectuarea schimbului reciproc de date şi informaţii între
structurile specializate ale I.J.J. Hunedoara şi I.P.J. Hunedoara, cu privire la intenţiile sau
faptele de natură a pune în pericol, ordinea publică, siguranţa cetăţenilor şi a bunurilor
acestora.
3.2. ACTIVITATEA STRUCTURILOR MOBILE ŞI DE INTERVENŢIE
A. Asigurarea măsurilor specifice în localităţile urbane şi rurale în care
se vor organiza manifestări cu public numeros cu ocazia Crăciunului şi
Revelionului.
Prin structurile mobile de ordine publică şi intervenţie ale Inspectoratului de
Jandarmi Judeţean Hunedoara din localităţile Deva, Hunedoara, Orăştie, Brad, Petroşani,
Lupeni şi Haţeg se vor întreprinde măsuri şi activităţi specifice:
- menţinerea şi asigurarea ordinii publice pe timpul slujbelor religioase cu ocazia
sărbătorii Crăciunului şi Sf. Ion la lăcaşele de cult din localităţile menţionate mai sus;
- asigurarea ordinii publice în toate localităţile din mediul urban şi rural unde se vor
organiza revelioane în aer liber;
- intensificarea misiunilor de ordine publică prin sistemul de patrulare mixtă cu
Poliţia, conform Ordinul M.A.I nr 60 din 02.03.2010 în localităţile Deva, Hunedoara,
Orăştie, Brad, Petroşani şi Haţeg, în special în zonele de interes operativ;
- intensificarea acţiunilor punctuale organizate pentru combaterea infracţiunilor
silvice pe linia furtului de material lemnos, furtului de brazi în scopul comercializării
acestora în perioada sărbătorilor de iarnă, a braconajului cinegetic şi piscicol;
- reducerea timpului de răspuns a structurilor mobile de ordine publică sau de
intervenţie, în situaţia producerii unor evenimente în zona de responsabilitate (
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tulburări grave ale ordinii publice, calamităţi naturale, dezastre, accidente etc.);
B. Asigurarea intervenţiei
De asemenea, în perioada Sărbătorilor de Iarnă în funcţie de dinamica situaţiei
operative se vor constitui rezerve de intervenţie zonale, (în localităţile Hunedoara,
Orăştie, Brad, Petroşani şi Haţeg ) care vor avea următoarele obiective:
- reducerea timpului de răspuns a structurilor mobile de ordine publică sau de
intervenţie, în situaţia producerii unor evenimente în zona de responsabilitate ( calamităţi
naturale, dezastre, accidente, etc.);
- adoptarea măsurilor specifice cu caracter antiterorist şi executarea unor acţiuni
comune pentru prevenirea unor posibile acte teroriste în zonele şi locurile de aglomerări
de persoane concomitent cu gestionarea eficientă a potenţialelor stări de pericol;
- sprijinirea celorlalte instituţii cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice
în cazul unor tulburări grave ale ordinii publice ce necesită intervenţia pentru restabilirea
acesteia – atribuţie ce revine exclusiv instituţiei noastre.
- acţiunea promptă a efectivelor mobile de ordine publică şi intervenţie la
solicitările prin telefonul de urgenţă ,,112” pentru toate sesizările ce vor fi repartizate
I.J.J. Hunedoara.
Cu stimă,

INSPECTOR ŞEF
al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Hunedoara
Colonel,
dr. VÎŢĂ ROBERT IULIAN

Deva, str. Victor Şuiaga, nr. 10, jud. Hunedoara
Pagina 5 / 5

