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Anexa 1           

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE 

INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN 

BISTRIȚA-NĂSĂUD 
                                                                                                                 
 
                        

ASIGURAREA CLIMATULUI DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ, 

PREMERGĂTOR ŞI PE TIMPUL SĂRBĂTORILOR DE PAŞTE 

    

Pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin Poliţiei Române pentru asigurarea climatului 

de ordine şi siguranţă publică, premergător şi pe timpul Sărbătorilor de Paşte, Zilei 

Internaţionale a Muncii şi Zilei Internaţionale a Tineretului,  în perioada menţionată, toate 

structurile operative vor desfăşura activităţi specifice, în vederea asigurării unui climat 

corespunzător de ordine şi siguranţă publică, în special în locurile de pelerinaj, staţiunile 

turistice şi zonele de agrement. 

În acest sens, I.P.J. Bistrița-Năsăud, va dispune  pe raza județului Bistrița-Năsăud 

următoarele măsuri: 

1. Planificarea şi efectuarea unor acţiuni comune împreună cu alte autorităţi 

ale statului, după caz, pentru verificarea legalităţii activităţilor comerciale, în special din 

pieţe şi târguri agroalimentare, în scopul prevenirii şi combaterii încălcării prevederilor 

legale specifice acestui domeniu. 

2. Verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de prelucrare, 

depozitare, transport, comercializare de animale vii, ouă sau alimente de origine animală, 

produse de panificație, precum şi vin sau alte băuturi alcoolice, sub aspectul respectării 

normelor sanitar-veterinare şi înregistrării în evidenţele financiar-contabile a cantităţilor de 

mărfuri aprovizionate sau vândute. Totodată, se va urmări identificarea locurilor unde sunt 

sacrificate în mod ilegal animale şi a persoanelor care se fac vinovate de nerespectarea 

reglementărilor legale în acest sens. 

3. Efectuarea de verificări, potrivit competențelor, cu privire la respectarea 

cadrului normativ care reglementează desfășurarea activității operatorilor/furnizorilor/ 

prestatorilor de servicii turistice la nivelul unității administrativ-teritoriale. 

 Măsuri specifice : 

 identificarea pieţelor agroalimentare, târgurilor de animale sau a locurilor amenajate 

temporar de către administraţiile locale pentru sacrificarea mieilor; 

 identificarea zonelor în care crescătorii de animale sacrifică animale vii în vederea 

comercializării; 

 identificarea agenţilor economici care procesează, comercializează sau transportă 

ouă, animale vii şi produse din acestea; 

 efectuarea de verificări la agenţii economici care au fost identificaţi că desfăşoară 

activităţi de prelucrare, depozitare, transport, comercializare de animale vii, ouă sau 

alimente de origine animală sub aspectul respectării normelor de protecţie a 

consumatorului şi înregistrării în evidenţele financiar contabile a cantităţilor de mărfuri 

aprovizionate sau vândute; 
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 legalitatea circulaţiei produselor alimentare (panificaţie, cofetărie/patiserie, ouă, 

carne) între furnizori şi beneficiari, existenţa documentelor legale; 

 efectuarea de acte de comerţ de către persoane neautorizate, ori în alte locuri decât 

cele destinate actelor de comerţ; 

 vânzarea de bunuri fără a avea documente legale de provenienţă sau cu valabilitate 

expirată. 

 Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice va urmări modul de 

executare a măsurilor dispuse şi va desfăşura activităţi specifice de sprijin şi îndrumare. 

 

 

 

 

ŞEFUL INSPECTORATULUI 

Comisar șef de poliţie, 

 

LUPȘA MIHAI OVIDIU 
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Anexa 2 

INSPECTORATUL  DE JANDARMI  JUDEŢEAN 

“Gelu Voievod” Bistriţa-Năsăud 

 

MĂSURI 

PENTRU ASIGURAREA UNUI CLIMAT DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ ÎN 

PERIOADA PREMERGĂTOARE ŞI PE TIMPUL SĂRBĂTORILOR PASCALE  - 2019 

 

 

  În luna aprilie, la nivelul judeţului, se vor desfăşura manifestări de amploare, 

circumscrise Sărbătorilor Pascale. Astfel în perioada 20-22.04.2019 bisericile romano-

catolică, reformată şi evanghelică, organizează manifestări religioase cu ocazia 

Sărbătorilor Pascale, iar Biserica Ortodoxă cu ocazia Floriilor (21 aprilie) şi a   Învierii 

Domnului - Sfintele Paşti ortodox şi greco-catolic (28-30 aprilie). 

 Tot în această perioadă, respectiv 20 - 27.04.2019, la sediul comunităţii evreieşti din 

Bistriţa, situat pe str. Gen Grigore Bălan, vor avea loc manifestări religioase ocazionate de 

sărbătoarea „Pesah” – Paştele Evreiesc. 

 Aceste perioade sunt urmate de o serie de  activităţi cultural - artistice şi sportive 

asociate „Zilei Internaţionale a Muncii” şi „Zilei Internaţionale a Tineretului” (1-2 mai), 

activităţile conexe Reuniunii informale a atașaților de mediu (Reuniune tehnică la nivel de 

experţi), în cadrul activităţilor PRES RO 2019, care se va desfăşura la nivelul judeţului 

Bistriţa-Năsăud în perioada 02-03.05.2019 (în municipiul Bistrița, la Hotel Metropolis, Sala 

de Conferințe, precum şi activităţi conexe în zona Parcului Naţional Munţii Rodnei, 

localitatea Piatra Fîntînele şi staţiunea Balneoclimaterică  Colibiţa), precum şi debutul 

campaniei electorale a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul 

European din anul 2019, programate a se desfăşura duminică, 26 mai 2019. 

Totodată minivacanța de Paște va genera un aflux suplimentar de persoane în 

zonele tradiţionale de agrement, zona montană, lăcaşuri de cult, locuri de desfăşurare a unor 

manifestări cultural-artistice şi sportive, zone de picnic, zonele de desfăşurare a unor 

adunări publice, precum şi aglomerări pe căile rutiere sau feroviare ce converg către aceste 

zone. 

Pe baza estimărilor situației operative şi în concordanţă cu concluziile rezultate din anii 

precedenţi au fost identificate următoarele riscuri la adresa ordinii şi siguranţei publice: 

– tulburarea ordinii publice pe timpul desfăşurării manifestărilor cultural artistice, 

sportive şi religioase, a adunărilor publice, dar şi în zonele de agrement; 

– săvârşirea unor fapte antisociale în zona de desfăşurare a adunărilor publice, a 

manifestărilor cultural artistice, religioase, sportive dar şi în zonele aglomerate; 

– afluxul important de cetăţeni pe timpul slujbelor religioase, este posibil să creeze 

aglomerări de persoane la biserici şi alte lăcaşuri de cult, existând riscul producerii unor 

situaţii ce pot pune în pericol viaţa, integritatea persoanelor şi a patrimoniului acestora; 

– există posibilitatea săvârşirii unor fapte antisociale (furturi din buzunare şi de genţi, 

prezenţa agresivă a vânzătorilor ambulanţi etc.) de către unele persoane, care ar putea 

profita de aglomeraţie, atât în lăcaşurile bisericeşti, dar şi în apropierea acestora, în staţiile şi 

mijloacele de transport în comun sau în locurile manifestărilor cultural-artistice; 

– pe fondul aglomerării create în biserici şi folosirii de către credincioşi a diferite surse 

de foc (lumânări, candele etc.), există riscul izbucnirii unor incendii, ce pot genera atât 

pagube materiale, dar şi rănirea celor prezenți; 
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Principalul obiectiv al măsurilor va consta în prezervarea climatului de ordine și 

siguranță publică. 

            Obiectivele specifice structurilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Bistrița – 

Năsăud:  
 creșterea capacității de acțiune şi realizarea unor dispozitive fiabile şi eficiente, pentru 

prevenirea evenimentelor deosebite şi descurajarea faptelor antisociale; 

 realizarea unui răspuns integrat la provocările, riscurile și vulnerabilitățile din această 

perioadă; 

 adaptarea dispozitivelor în funcție de rezultatele evaluărilor de risc specifice perioadei în 

vederea prevenirii unor situaţii generatoare de riscuri în domeniul ordinii şi siguranţei 

publice; 

 

 MĂSURI CU CARACTER GENERAL: 

Pentru participarea la realizarea1 ordinii şi siguranţei publice, prevenirea şi combaterea 

faptelor antisociale, asigurarea securităţii obiectivelor, în această perioadă, I.J.J. Bistriţa-Năsăud,  în 

cooperare cu celelalte instituţii specializate care au atribuţii de ordine şi siguranţă publică, concomitent 

cu desfăşurarea misiunilor permanente, va executa o serie acţiuni de ordine şi siguranţă publică. 

Acţiunile vor fi desfăşurate în două etape:  

Etapa I : Măsuri premergătoare (în perioada 10 – 20.04.2019); 

Etapa a II - a: Măsuri pe timpul sărbătoririi Sfintelor Paști de către bisericile 

romano-catolică, reformată şi evanghelică (în perioada 20-22.04.2019) și respectiv  

sărbătoririi Sfintelor Paști ortodox şi greco-catolic (28-30.04.2019). 

 

Pentru asigurarea caracterului unitar şi eficient al acestor acţiuni, corespunzător fiecărei etape, 

se vor lua următoarele măsuri: 

 Întocmirea planului de măsuri pentru asigurarea unui climat de ordine şi 

siguranţă publică în perioada premergătoare şi cu ocazia sărbătorilor pascale -2019. 

 Planificarea, organizarea şi conducerea activităţilor de asigurare a ordinii şi 

siguranţei publice la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud se va realiza în baza planurilor de acţiune 

întocmite în sistem integrat. 

 Intensificarea măsurilor specifice de pază şi protecţie suplimentară la 

obiectivele din competenţă, în funcţie de evoluţia situaţiei operative, riscurile şi 

vulnerabilităţile identificate. 

 Dinamizarea schimbului de date şi informaţii cu celelalte structuri 

participante cu atribuţii în acest domeniu, pentru: 

 cunoaşterea permanentă a evoluţiei situaţiei operative, a riscurilor şi 

vulnerabilităţilor la adresa ordinii şi siguranţei publice; 

 identificarea din timp a unor eventuale situaţii care ar putea determina 

tulburarea ordinii publice în zona de desfăşurarea a adunărilor publice, lăcaşelor de cult, 

staţiunilor turistice, zone de desfăşurare a competiţiilor şi jocurilor sportive şi zone de 

agrement; 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Realizarea ordinii şi siguranţei publice: menţinere +asigurare+restabilire  
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 PE TIMPUL ETAPEI I: Măsuri premergătoare desfășurării manifestărilor (în 

perioada 10 – 20.04.2019)  

 

1. Identificarea locurilor unde se vor desfăşura manifestări  religioase, cultural 

artistice, sportive sau cu alt specific, prin relaţionarea cu organizatorii, preliminarea 

numărului de participanţi şi stabilirea efectivelor / mijloacelor necesare executării 

misiunilor.  

2. Stabilirea necesarului de forţe şi mijloace, la nivelul I.J.J. Bistriţa-Năsăud, pentru 

executarea misiunilor specifice pe baza următoarelor elemente: evaluarea situaţiei operative 

din localităţile şi zonele unde vor avea loc activităţi cultural-artistice, sportive şi religioase; 

estimarea numărului de participanţi; estimarea afluxului de persoane către zonele turistice 

(staţiuni montane) şi de agrement; priorităţi de acţiune; necesitatea asigurării ordinii şi 

siguranţei publice în mod simultan la două / mai multe adunări; importanţa activităţilor 

planificate;  grad de risc.     

3. Acordarea sprijinului necesar Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa 

Alimentelor, Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor sau altor structuri 

specializate, conform protocoalelor/planurilor încheiate, în vederea efectuării activităţilor de 

control în pieţe agroalimentare şi centre comerciale, pentru verificarea modului de 

depozitare, transport şi valorificare a produselor din carne, în scopul respectării cadrului 

legal în domeniu şi prevenirea / combaterea faptelor ce ar putea afecta sănătatea populaţiei / 

climatul de ordine publică. 

4. Iniţierea şi desfăşurarea de activităţi de informare a cetăţenilor cu privire la 

măsurile cu caracter preventiv ce trebuie întreprinse la producerea unor situaţii de pericol, 

precum şi pentru diminuarea riscurilor care ar putea afecta siguranţa publică în contextul 

manifestărilor.  

5. Menţinerea eficienţei sistemelor de pază şi protecţie instituţională cu accent pe 

realizarea corectă a controlului accesului în instituţii şi pe reducerea timpului mediu de 

răspuns la solicitările de intervenţie. 

6. Monitorizarea transporturilor speciale îndeosebi a celor de materiale explozive şi 

periculoase, armament şi muniţie şi intensificarea măsurilor de verificare a personalului care 

execută aceste misiuni precum şi a transportului de valori. 

7. Desfăşurarea, în mod integrat, a procesului de planificare a misiunilor şi stabilirea 

la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud a măsurilor şi dispozitivelor de ordine şi siguranţă ce 

vor fi aplicate / instituite în zonele publice în care vor avea loc activităţile. 

8. Asigurarea fluxului de informaţii referitor la situaţia operativă, în special cu privire 

la intenţiile sau  faptele de natură a pune în pericol ordinea publică şi siguranţa 

participanţilor la manifestări, precum şi a turiştilor şi a bunurilor acestora. 

9. Asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică, conform competenţelor, cu 

ocazia desfăşurării competiţiilor sau jocurilor sportive. 

10.  Adaptarea măsurilor specifice pentru protecţia antiteroristă a obiectivelor din 

responsabilitatea I.J.J. Bistriţa-Năsăud,  precum şi în zonele cu un grad ridicat de pericol, în 

funcţie de potenţialele riscuri şi vulnerabilităţi. 

11.  Constituirea de echipe specializate, în măsură să desfăşoare activităţi specifice 

pentru soluţionarea sesizărilor cetăţenilor şi a situaţiilor cu risc potenţial, apărute în zona de 

responsabilitate. 

12.  Efectuarea de analize cu privire la modul de planificare şi executare a misiunilor în 

această perioadă şi luarea de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în viitor. 

13.  Comunicarea permanentă cu cetăţenii / turiştii, pe timpul desfăşurării activităţilor 

specifice, personalul din cadrul posturilor de jandarmi ordine publică montane, realizând 

îndrumarea, informarea şi acordarea de asistenţă turiştilor şi persoanelor aflate în dificultate 
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în zona montană în vederea prevenirii producerii accidentelor şi combaterii faptelor 

antisociale; 

14. Urmărirea respectării Legii nr. 54 din 19.03.2012, privind desfăşurarea activităţilor 

de picnic. 

 

MĂSURI ÎN ETAPA a II - a: Măsuri pe timpul sărbătoririi Sfintelor Paști de către 

bisericile romano-catolică, reformată şi evanghelică (în perioada 20-22.04.2019) și respectiv  

sărbătoririi Sfintelor Paști ortodox şi greco-catolic (28-30.04.2019). 

 

1. Asigurarea ordinii şi siguranţei publice în zona lăcaşurilor de cult cu ocazia 

Sărbătorii Sfintelor Paşti care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de 

persoane (în municipiul Bistriţa, oraşele Năsăud, Beclean şi  Sg.Băi, localităţile Rodna şi 

Piatra Fântânele); 

2. Continuarea asigurării măsurilor de pază şi protecţie a obiectivelor din competenţa, 

în condiţii de eficienţă. 

3. Menţinerea ordinii şi siguranţei publice de către jandarmi împreună cu poliţia, în 

mod integrat, în cadrul dispozitivelor de ordine şi siguranţă publică. 

4. Menţinerea ordinii şi siguranţei publice pe traseele turistice în zona montană şi 

Staţiunea Balneară Sg.Băi, în vederea  prevenirii  faptelor antisociale, informarea turiştilor 

şi acordarea sprijinului persoanelor aflate în dificultate, în zona montană, de către efectivele 

Posturilor Montane Rodna şi Piatra Fântânele şi Postul Staţiune Balneoclimaterică Sîngeorz 

Băi; 

5. Identificarea şi monitorizarea persoanelor sau grupurilor de persoane cunoscute ca 

şi cerşetori, hoţi de buzunare, etc., care pot să îşi facă apariţia în zona lăcaşelor de cult, 

staţiunilor, locurilor de agrement frecventate de turişti, pentru creşterea gradului de 

siguranţă  al cetăţenilor. 

6. Constituirea de echipe de intervenţie permanent, în măsură să  intervină pentru 

rezolvarea unor  situaţii de risc public şi 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. 

 

 

 

          INSPECTOR ŞEF AL I.J.J. BISTRIŢA-NĂSĂUD 

    Colonel 

 

   FURNEA Florin –Vasile 
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