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        MINISTERUL AFACERILOR INTERNE     Nesecret 

INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE    Exemplar nr.  

  FN  

          Craiova, 07.03.2018  

 

 

   INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN DOLJ         

                                  ,,MIHAI BRAVUL”  

 
                      

                                       

                                      INFORMARE 

privind îndeplinirea, în anul 2017, 

a misiunilor specifice în zona de competență 

 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj este subordonat nemijlocit Inspectoratului 

General al Jandarmeriei Române şi este destinat planificării, organizării, conducerii şi executării 

misiunilor specifice şi îndeplinirii atribuţiilor ce revin Jandarmeriei Române în judeţul Dolj. 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj îşi are sediul în municipiul Craiova, are în 

compunere structura de comandament organizată pe servicii, birouri, compartimente, 

detaşamente, plutoane, grupe, structuri de specialişti de suport logistic. 

Pentru îndeplinirea unor misiuni specifice de pază şi ordine publică, prin ordin al 

ministrului, la nivelul judeţului unitatea are dislocate 5 structuri de jandarmi în localităţile 

Filiaşi, Segarcea, Băileşti, Calafat şi Bechet (pază trezorerii, pază şi ordine publică instanţe şi 

parchete, intervenţie).  

Jandarmii doljeni îndeplinesc o gamă variată de misiuni, acestea putând fi grupate în trei 

domenii: 

a) ordine publică; 

b) paza şi protecţia obiectivelor de importanță deosebită; 

c) cooperare interinstituţională. 

 

A) ÎN DOMENIUL ORDINII PUBLICE: 
 

Principalul obiectiv al acestui domeniu îl constituie siguranţa cetăţenilor şi a comunităţii, 

sens în care, toate misiunile au fost planificate şi s-au executat fără probleme deosebite. 

Cele mai vizibile au fost misiunile de asigurare a ordinii publice cu ocazia 

manifestărilor de protest, Alegerilor locale parțiale în localitățile Craiova și Ișalnița, a 

sărbătorilor naţionale, evenimentelor publice din viaţa comunităţilor locale (Zilele mun. 

Craiova, Calafat, Filiaşi, Bechet etc.), dar şi cu ocazia competiţiilor sportive interne şi 

internaţionale, fără a fi înregistrate evenimente.  

De remarcat pe acest palier sunt cele 37 de misiuni executate pe timpul manifestărilor 

publice de protest din perioadele ianuarie-februarie, noiembrie-decembrie, cu un efectiv de 

1.355 de jandarmi în creștere cu 236,36% faţă de anul 2016. 

O altă misiune foarte importantă pe care o desfășoară jandarmii doljeni constă în sprijinul 

permanent pe care îl acordăm colegilor de la poliție în menținerea ordinii publice, atât în mediul 

urban cât și rural din județul Dolj, în special în zona instituțiilor de învățământ preuniversitar. 

De remarcat este faptul că, în perioada de referință, în urma ședințelor de analiză și 

orientare, în funcție de amenințările, riscurile și vulnerabilitățile prognozate, dispozitivele 

specifice au fost permanent adaptate și dimensionate, iar ca urmare a implementării 

conceptului de dialog și comunicare și a măsurilor preventiv-descurajatoare nici în acest an, 
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la nivelul județului Dolj, nu au fost desfășurate acțiuni de intervenție pentru restabilirea 

ordinii publice. 

Totodată, pentru asigurarea intervenţiei operative, atât la obiectivele din competenţă 

asigurate cu pază de efectivele de jandarmi, dar şi la solicitările prin S.N.U.A.U. „112” sau prin 

dispecerat, la nivelul I.J.J. Dolj au fost constituite, zilnic, 24/24, capabilităţi de intervenţie, atât 

pe raza mun. Craiova cât şi la nivelul structurilor teritoriale din localităţile Calafat, Segarcea, 

Bechet, Băileşti şi Filiaşi, intervenind la 143 evenimente cu risc ridicat cu 432 jandarmi, ocazie 

cu care au dezamorsat stări conflictuale și au aplicat 84 sancțiuni contravenționale în valoare de 

15.800 lei . 

Astfel, în domeniul menţinerii ordinii publice, în anul 2017, cu ocazia participării la peste 

12.306 misiuni cu 25.658 jandarmi, jandarmii doljeni au constatat 256 infracţiuni cu 266 autori 

(din care 148 infracţiuni constatate independent şi 108 infracţiuni constatate în comun cu 

efectivele de poliţie), au fost aplicate 1.260 sancţiuni contravenţionale în valoare de 286.400 lei, 

fiind conduse la poliţie 233 de persoane şi confiscate bunuri în valoare de 10.134 lei. 

Subliniem faptul că din cele 1.260 de amenzi aplicate, au fost contestate 7 şi anulată de 

instanţă 1, fapt ce relevă profesionalismul agenţilor constatatori. 

 

B) ÎN DOMENIUL PAZEI OBIECTIVELOR DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ: 

 

Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj asigură paza a 27 obiective aparținând M.A.I., 

Ministerului Justiției, Ministerului Public, DIICOT, DNA, Ministerului Finanțelor Publice, 

Curții de Conturi, Arhivelor Statului, a transporturilor de valori, a transporturilor corespondenței 

clasificate și a conductelor de transport produse petroliere, având angajate peste 45% din 

efectivele unității. 

De asemenea, IJJ Dolj asigură, în condițiile legii, paza sau protecţia transporturilor de 

valori, transporturilor cu caracter special (armament, muniţie şi materii explozive, substanțe 

toxice sau radioactive, ori alte materii periculoase), în anul 2017 îndeplinind un număr de peste 

256 misiuni de acest gen, cu un efectiv de 1147 jandarmi. 

Totodată, jandarmii doljeni au participat, în cooperare cu cadre specializate ale S.R.I. - 

Secţia Judeţeană de Informaţii Dolj, la asigurarea protecţiei a peste 755 de transporturi 

corespondenţă clasificată, cu un efectiv de 1498 jandarmi, pe teritoriul judeţului Dolj. 

Un loc aparte în acest domeniu îl are misiunea de pază, supraveghere şi intervenţie în zona 

magistralelor de transport produse petroliere, care vizează două componente: una pe linia 

specifică de pază, misiune organizată şi executată pe trei tronsoane în lungime totală de 34 km și 

alta pe linia participării la menținerea ordinii publice, în zona conductelor petroliere acționând în 

sistem integrat în cooperare cu colegii de la Secțiile de Poliție Rurală ale IPJ Dolj, participând 

activ la constatarea de infracțiuni și aplicarea de contravenții, conform competențelor, zona 

respectivă fiind cunoscută ca având cea mai scăzută rată a infracţionalităţii la nivelul judeţului 

Dolj. 

Un aspect ce trebuie menționat este faptul că, potrivit legii de organizare și funcționare, 

efectivele Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dolj execută misiuni de intervenție antiteroristă 

la obiectivele aflate în responsabilitate sau pentru capturarea şi neutralizarea persoanelor care 

folosesc arme de foc ori alte mijloace care pot pune în pericol siguranţa persoanelor, bunurilor, 

valorilor şi transporturilor speciale. 

Ca urmare a bunei cooperări cu celelalte instituții ale statului, la nivelul județului 

Dolj nu au fost evenimente specifice acestui domeniu. 
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 În domeniul pazei și protecției instituționale, jandarmii doljeni și-au adus contribuția la 

realizarea unui înalt grad de securitate a obiectivelor şi la menținerea unui climat de normalitate 

civică constatând în acest domeniu o infracțiune și aplicând 87 sancțiuni contravenționale. 

În anul 2017, la nivelul IJJ Dolj nu au fost înregistrate sustrageri de produse petroliere, 

încercări de penetrare a dispozitivelor de pază şi protecţie sau alte evenimente deosebite care să 

pună în pericol obiectivele păzite, beneficiarii serviciului prestat de jandarmi fiind foarte 

mulţumiți. 

 

C) ÎN DOMENIUL COOPERĂRII  INTERINSTITUȚIONALE: 

 

Cooperarea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dolj cu celelalte componente ale M.A.I., 

cu structuri ale sistemului de ordine publică, apărare şi siguranță naţională, instituţii publice şi 

autorităţi ale administraţiei publice locale a constituit una din prioritățile conducerii unității, 

desfășurându-se în vederea corelării eforturilor într-o concepţie unitară, pentru îndeplinirea 

atribuțiilor legale ale fiecăreia, având ca finalitate apărarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale cetăţenilor, siguranța acestora, proprietatea publică şi privată și nu în ultimul 

rând, asigurarea climatului necesar funcţionării în condiţii de normalitate a instituţiilor statului, 

iar în unele situații limitarea şi înlăturarea unor pericole pentru cetăţeni şi comunităţi. 

În perioada evaluată, au fost planificate, organizate şi desfăşurate 498 acţiuni în comun cu 

aceste structuri pe timpul cărora s-au constatat în comun cu efectivele de poliţie 122 infracţiuni 

cu 114 autori, s-au aplicat 58 sancţiuni contravenţionale în valoare de 18.200 lei, s-au confiscat 

bunuri în valoare de 2.8400 lei și au fost conduse la sediul secțiilor de poliție un număr de 8 

persoane. 

Având în vedere diversitatea fenomenului migraționist, modalitățile de manifestare, 

persistența precum și gradul pronunțat transfrontalier al acestuia, I.J.J. Dolj în comun cu 

reprezentanți ai Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj și ai Serviciului pentru 

Imigrări Dolj au întreprins măsuri specifice de gestionare a fenomenului migraționist în vederea 

prevenirii unor situaţii care să pună în pericol proprietatea publică şi privată, siguranţa 

cetăţenilor și securitatea obiectivelor, fiind executate în acest sens 81 de acțiuni cu un efectiv de 

157 jandarmi. 

Jandarmii doljeni au participat în cooperare cu alte instituţii abilitate – Direcţia 

Silvică Dolj, ANPA, DSVSA, Garda Forestieră, Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu 

Dolj la supravegherea, controlul şi asigurarea protecţiei şi conservării fondului cinegetic şi 

piscicol natural, a fondului silvic şi de protecţie a mediului, controlul vânzării de animale 

și produselor de origine animală, sens în care au fost executate peste 306 acţiuni în comun 

cu aceste structuri cu un efectiv de 770 jandarmi. 

Pe linia combaterii delictelor silvice, obiectiv de interes strategic la nivel naţional, pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Planului comun de acţiune, personalul IJJ Dolj a executat, în 

anul 2017, un număr de 44 de acţiuni independent şi 114 acţiuni în cooperare cu organele 

silvice, ocazie cu care au fost constatate constatate 12 fapte penale cu 20 autori şi aplicate 72 

sancţiuni contravenţionale în valoare de 51.500 lei, fiind ridicat în vederea confiscării 61,4 m3 

material lemnos. 

În perioada de referință, în colaborare cu specialişti din cadrul ITM Dolj au fost 

executate 20 de controale pe linia respectării prevederilor legale în vigoare, ocazie cu care au 

fost luate măsurile prevăzute de lege pentru muncă fără forme legale, pentru împiedicarea 

executării controalelor ori pentru desfășurarea de activități fără a avea contracte individuale de 

muncă, fiind identificate 3 persoane ce practicau activităţi fără a avea încheiate contracte 

individuale de muncă.     
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O altă activitate foarte importantă în domeniul cooperării interinstituționale a fost legată de 

solicitările primite din partea magistraților pentru a participa cu aceștia la efectuarea unor acte 

procedurale. Astfel, efectivele unității au participat la acțiuni speciale pentru efectuarea unor 

acte procedurale cu BCCO Craiova. 

De asemenea, trebuie menționat faptul că, în perioada de referință, pe timpul executării 

misiunilor specifice, efectivele I.J.J. Dolj au constatat 37 fapte de natură penală potrivit 

prevederilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri, 

actele de constatare fiind înaintate spre soluţionare procurorilor din cadrul DIICOT – Structura 

Teritorială Craiova. 

Totodată, subliniem implicarea personalului unităţii în acţiuni de punere în aplicare a 1.365 

mandate de aducere emise de către instanţele de judecată, cu un efectiv de  3.965  jandarmi, 

precum şi executarea unui număr de 51 acţiuni cu 270 jandarmi în sprijinul executorilor 

judecătoreşti, pentru punerea în aplicare a hotărârilor definitive şi irevocabile ale instanţelor de 

judecată. 

În paralel cu planificarea şi executarea misiunilor, la nivelul unităţii s-a acordat o atenţie 

deosebită pregătirii efectivelor prin exerciţii şi antrenamente cât mai aproape de realitatea 

obiectivă a situaţiei interne şi internaţionale.  

Astfel, în perioada 02 – 06 iunie 2017, efective din cadrul unității au participat la 

exerciţiul de antrenament organizat și desfăşurat în județul Dolj sub coordonarea I.G.S.U., 

“OLTENIA 2017”, ce a avut drept scop evaluarea răspunsului la urgență în caz de accident 

nuclear și de a identifica domeniile care necesită îmbunătățiri privind capabilitățile de 

intervenție și docmentele de răspuns cu caracter operativ și procedural, activitate finalizată cu 

aprecieri de către reprezentanții DGMO din MAI și ai IGSU, rezultând și aspecte de 

îmbunătățire a unor acțiuni comune sau de reglementare bune practici în misiunile curente. 

           Un obiectiv primordial a fost determinat de oportunitatea atragerii de fonduri 

europene nerambursabile pentru diferite investiţii, unde personalul structurilor operative 

şi de suport au desfăşurat activităţi susţinute pentru implementarea unor proiecte. Astfel, 

la nivelul unităţii sunt constituite grupuri de lucru pentru 3 proiecte vizând: 

1. proiectul „Bune practici în lupta împotriva contrabandei cu țigarete, pentru 

protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene” în cadrul Programului 

Hercule III – 2017  - cerere de propuneri “Formare și conferințe“. 

2. proiectul “Prevenirea incendiilor forestiere în regiunea transfrontalieră Dolj și 

Lom, Montana“, cu finanțare prin Programul de cooperare teritorială INTERREG V-A 

ROMÂNIA-BULGARIA 2014-2020,  Axa prioritară 3 - O regiune sigură, prin încheierea 

unui acord de parteneriat cu Consiliul Județean Dolj şi IJSU Dolj, având calitate de 

beneficiar. - mulţumiri 

3. în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1, 

Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B – clădiri publice, sprijinirea 

eficienţei energetice. 
 

În anul 2018, Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj va acţiona prioritar pentru 

îndeplinirea următoarele obiective: 

- participarea activă, în cooperare cu celelalte structuri din domeniul ordinii şi siguranţei 

publice la creşterea gradului de siguranţă şi protecţie al cetăţenilor din judeţul Dolj; 

- asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică pe timpul desfășurării adunărilor 

publice (mitinguri, demonstraţii, manifestaţii, competiţii sportive, procesiuni); 
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- creșterea eficienței acțiunilor derulate pe linia prevenirii și combaterii fenomenului 

infracțional, îndeosebi a celui stradal, a delictelor silvice, cinegetice și piscicole; 

- îmbunătăţirea activităților de prevenţie şi educaţie în rândul comunităţilor locale în 

domeniile de referinţă ale aplicării atribuţiilor Jandarmeriei Române; 

- consolidarea cooperării cu structurile Ministerului Justiției, Ministerului Public, MAI, 

MAp.N, SRI, STS și SPP şi îmbunătăţirea  colaborării cu autorităţile publice locale, 

organizațiile sindicale, ONG-uri, etc.; 

- eficientizarea relaționării cu structurile MAI în vederea gestionării riscurilor și 

vulnerabilităților adiacente fenomenului de migraţiune a cetăţenilor din ţările din 

Orient, către vestul Europei; 

- creșterea capacității de intervenție și a mobilității structurilor de ordine și siguranță 

publică, în vederea asigurării unei reacții rapide și eficace în cazul producerii unor 

situații speciale și de criză; 

- dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu comunitatea locală şi societatea civilă în vederea 

consolidării susţinerii publice, a încrederii în instituţia Jandarmeriei; 

- formularea punctelor de vedere asupra anteproiectelor de acte normative cu 

aplicabilitate în domeniul ordinii publice, aflate în procesul de consultare; 

- reducerea până la eradicare a ameninţărilor, vulnerabilităţilor şi riscurilor la regimul 

juridic al conductelor petroliere. 

În concluzie se poate spune că Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj se prezintă astăzi 

ca o structură modernă şi credibilă, având o contribuţie importantă alături de celelalte structuri 

ale M.A.I. la asigurarea unui climat civic corespunzător desfăşurării vieţii publice în judeţul 

Dolj. 

   

  Inspector şef 

              al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Mihai Bravul” Dolj 

                          General de brigadă 

 

     dr. Constantin FLOREA 


