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         MINISTERUL AFACERILOR INTERNE      NESECRET 
       JANDARMERIA ROMÂNĂ       Craiova 
            Nr. 1085810 
   din 09.11.2018 
 Exemplar nr._ 
             
   Gruparea de Jandarmi Mobilă „Fraţii Buzeşti” Craiova 

 

CĂTRE, 

AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ 

 

ANALIZĂ PRIVIND MISIUNILE DE ASIGURARE A ORDINII PUBLICE  

EXECUTATE DE CĂTRE GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ "FRAŢII BUZEŞTI" 

CRAIOVA ÎNCEPÂND CU 01.01.2018 
  

 Începând cu 01.01.2018, GJMb. Craiova a asigurat măsurile de ordine la 83 de manifestări 

la nivelul județului Dolj (59 în Craiova și 24 în județ), cu un efectiv de 5.972 de jandarmi. La 

aceste manifestări au participat un număr de 602.000 de persoane, au fost aplicate 50 de sancțiuni 

contravenționale în valoare 18.900 lei și s-au întocmit actele de constatare pentru 13 fapte de 

natură penală. 
 
1. Misiuni de asigurare a ordinii publice pe timpul desfăşurării meciurilor de fotbal  
GJMb. Craiova a asigurat măsurile de ordine publică la 22 competiţii sportive cu grad de 

risc mediu, pe Stadionul Ion Oblemenco, cu un efectiv de 3.746 de jandarmi, la care au participat 
aproximativ 410.000 de spectatori (au fost aplicate 19 sancțiuni contravenționale în valoare de 
16.000 lei şi s-au întocmit documentele de constatare pentru comiterea a 13 fapte de natură penală). 

 
Exemple:  

 Romania - Suedia din data de 27.03.2018 - meci de fotbal dintre echipele 
reprezentative; 

 U Craiova 1948 CS SA - FC Dinamo București din data de 01.09.2018 - meci de 
fotbal din cadrul Ligii I, etapa a VII-a; 

Aspecte din activităţile desfăşurate pe timpul meciului de fotbal dintre echipele U Craiova 

1948 CS SA şi FC Dinamo București 

În jurul orei 21.10 suporterii echipei Dinamo au forţat cordonul de stewardzi şi gardul 

despărţitor (din sectoarele 1 şi 2) către suporterii gazdă (peluza nord - sectorul 3). Conform 

prevederilor Legii 4/2008, societatea de pază a acţionat pentru asigurarea ordinii şi protecţia 

participanţilor în interiorul arenei sportive.  

Ulterior, la solicitarea organizatorului, prin responsabilul de ordine şi siguranţă (ora 

21.11), efective de jandarmi au pătruns în stadion (ora 21.12) si au fost realizate cordoane de 

jandarmi pentru a preveni degenerarea situaţiei (ora 21.14). Pe timpul acţiunii efectivelor proprii 

nu au fost folosite materialele specifice de intervenţie. 

La acest meci de fotbal au fost aplicate 4 sancţiuni contravenţionale.  
 
 U Craiova 1948 CS SA - FCSB din data de 21.10.2018 - meci de fotbal din cadrul 

Ligii I, etapa a XII-a; 
 U Craiova 1948 CS SA II - U Craiova 1948 SA din data de 02.11.2018 - meci de 

fotbal din cadrul Ligii a III-a, Seria a III-a, etapa a XI-a. 
Aspecte din activităţile desfăşurate pe timpul meciului de fotbal dintre echipele U Craiova 

1948 CS SA II - U Craiova 1948 SA 

La ora 14.20 a început accesul pe la poarta nr. 5 a celor 300 de suporteri ai echipei U 

Craiova 1948 SA care aveau bilete de acces în stadion, în sectorul destinat lor. În minutul 55 al 

partidei, suporterii echipei U Craiova 1948 SA au aruncă spre teren cu scaune rupte, brichete si 
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materiale pirotehnice, fapt ce a dus la întreruperea partidei pentru 10 min. Partida de fotbal a fost 

reluată, după ce s-a facut de mai multe ori apel la calm prin mijloacele de amlificare, iar 

comandantul acţiunii a purtat discuţii cu liderul galeriei U Craiova 1948 SA, aducându-i la 

cunoştinţă că neîncetarea activităţilor respective conduce la evacuarea lor.  

La ora 15.45 mai mulţi suporteri ai echipei U Craiova 1948 SA au pătruns în teren iar 

firma de paza i-a direcţionat înapoi, în sector. Mai multe scaune şi bannere au fost incendiate, mai 

multe scaune şi obiecte pirotehnice au fost aruncate în teren de către suporterii echipei U Craiova 

1948 SA. În minutul 82 al partidei, organizatorul a solicitat în scris, prin responsabilul de ordine 

si siguranţă, evacuarea suporterilor echipei oaspete. Comandantul acţiunii a ordonat evacuarea 

sectorului oaspete. Suporterii oaspeţi au fost evacuaţi din tribuna, folosindu-se mijloacele specifice 

din dotare. 

 După ce tribuna a fost evacuată, iar suporterii s-au deplasat către centrul Parcului 

"Nicolae Romanescu", a fost solicitat prin apel la SNUAU 112  sprijin medical, deoarece jandarmi 

şi suporteri necesitau îngrijiri medicale. Asupra dispozitivului de ordine publică realizat pentru 

dispersarea suporterilor au fost exercitate violenţe prin aruncarea de obiecte contondente şi 

materiale pirotehnice. Din cauza acestor violenţe şi a faptului că suporterii nu s-au dispersat după 

ce au fost somaţi, s-a trecut la efectuarea de manevre specifice şi la folosirea graduală a 

mijloacelor de intervenţie (PCM, lovituri A.L. cal. 38, şi grenade de mână iritant-lacrimogene).  

Suporterii au fost dispersaţi în zona aleii principale, iar efectivele s-au regrupat şi s-au deplasat 

către stadion. 
La acest meci de fotbal au fost aplicate 23 sancţiuni contravenţionale şi s-au întocmit actele 

de constatare pentru comiterea a 8 fapte de natură penală. 
 
2. Misiuni de asigurare a ordinii publice pe timpul desfăşurării manifestărilor 

sportive, altele decât meciuri de fotbal  
  GJMb Craiova a asigurat măsurile de ordine publică la 26 competiţii sportive cu grad de risc 

mediu, dintre care: 

 - 16 misiuni de asigurare a ordinii publice cu un efectiv de 835 jandarmi, pe timpul 

desfăşurării partidelor de handbal feminin desfăşurate de echipa SCM Craiova, la care au participat 

38.700 spectatori. 

- 7 misiuni de asigurare a ordinii publice cu un efectiv de 281 jandarmi, pe timpul 

desfăşurării partidelor de baschet masculin desfăşurate de echipa SCM Craiova, la care au 

participat 13.500 spectatori. 

- 5 misiuni de asigurare a ordinii publice cu un efectiv de 175 jandarmi, pe timpul 

desfăşurării concursurilor automobilistice pe raza jud. Dolj (Bucovăţ, Craiova), la care au participat 

23.500 spectatori. 

Exemple: SCM Craiova - Vipers Kristiansand - 11.05.2018 - finala Cupei EHF; 

     Raliul Bucovăţului - 29.04.2018, 14.10.2018; 

     Craiova Super Rally 14.09.2018. 
 
3. Misiuni de asigurare a ordinii publice pe timpul desfăşurării manifestărilor 

cultural-artistice 
GJMb Craiova a asigurat măsurile de ordine la 29 de manifestări cultural-artistice pe raza 

județului Dolj cu un efectiv de 821 de jandarmi, manifestări la care au participat aproximativ 

106.300 spectatori (au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale în valoare de 1.100 lei), astfel: 

- 8 misiuni pe raza mun. Craiova; 

- 21 în județ (Dăbuleni - 6 misiuni, Brădești -3 misiuni, Calafat - 3 misiuni, Filiași - 3 

misiuni, Amărăștii de Jos, Cetate, Mârșani, Pielești, Plenița, Poiana Mare). 

Exemple: Zilele mun. Craiova - 09.06.2018; 

      Ziua Iei - 24.06.2018. 
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4. Misiuni de asigurare a ordinii publice pe timpul desfăşurării manifestărilor 

religioase 

GJMb Craiova a asigurat măsurile de ordine publică la 4 de manifestări religioase pe raza 

mun. Craiova cu un efectiv de 65 de jandarmi, manifestări la care au participat aproximativ 10.000 

de persoane. 

 

Materializarea în cifre a activităţii desfăşurate de către 

Gruparea de Jandarmi Mobilă "Fraţii Buzeşti" Craiova 
 

Nr.crt. Tip manifestări Sportive Cultural-artistice Religioase 

1. Ramură sportivă/  
Loc manifestare 

fotbal handbal baschet raliu Craiova Dolj Craiova 

2. Total misiuni 22 16 7 5 8 21 4 

3. Jandarmi 3.746 835 281 175 294 527 65 

4. Spectatori 410.000 38.700 13.500 23.500 39.000 67.300 10.000 

5. Contravenţii 
/Valoare 

42/ 16.000 
lei 

2/ 1.100 lei - 
2/ 700 

lei 
- 4/ 1.100 lei - 

6. Fapte de natură 
penală 

13 - - - -  - 

 
     
   Cu deosebit respect, 

 P / COMANDANTUL GJMb CRAIOVA 
  Lt.col. 

     MIREA Cosmin    
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