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Evaluarea activităţii desfăşurată de Gruparea Mobilă de Jandarmi în anul 2016 

Joi, 26 ianuarie a.c., s-a desfăşurat activitatea de evaluare a Grupării de Jandarmi Mobile 

Constanţa. La această activitate au participat prefectul judeţului Constanţa, domnul Adrian Nicolaescu, 

comandanţii structurilor M.A.I., M.Ap.N., S.R.I. şi S.P.P. din judeţul Constanţa, şefii parchetelor de pe 

langă Curtea de Apel şi de pe lângă Tribunalul Constanţa şi o parte din personalul grupării.  

 

În anul 2016, în baza competenţelor stabilite prin lege, în domeniul ordinii şi siguranţei publice, 

unitatea noastră a gestionat misiunile plecând de la necesitatea creşterii siguranţei cetăţeanului, 

prevenirii şi combaterii mai eficiente a infracţionalităţii, în special pe cele din sfera faptelor stradale. 
 

Ordinea şi siguranţa publică 

Anul trecut, Gruparea de Jandarmi Mobilă "TOMIS" Constanţa a executat un număr de 3003 

misiuni, rezultând o medie de opt misiuni desfăşurate zilnic, din care exemplificăm: 703 misiuni de 

asigurare a ordinii publice, 1286 misiuni de menţinere a ordinii publice şi 854 acţiuni executate în 

cooperare cu alte instituţii şi punerea în executare a 157 mandate de aducere emise de către organele 

de urmărire penală, din judeţul Constanţa către alte judeţe din ţară.  

 

Asigurarea ordinii publice 

Concomitent cu executarea misiunilor de menţinere a ordinii publice, efectivele unităţii au 

executat un număr de 703 misiuni de asigurare a măsurilor de ordine publică;    69 manifestări sportive, 

199 manifestări cultural-artistice, religioase şi promoţionale cu participarea unui public numeros, 17 

manifestări de protest, din care exemplificăm:  

           Asigurarea măsurilor de ordine publică cu ocazia Bobotezei, în zona falezei Cazinoului– 

aproximativ 10.000 de credincioşi; la manifestarea sportivă „Raliul Deltei”,  -peste 10000 de 

persoane; evenimentul cultural artistic-Europa F.M., unde au participat peste 40000 de persoane; 

Concertul Kiss FM din piaţa Ovidiu: în fiecare week-end din lunile iulie și august;“Zilele Marinei 

Române”, eveniment organizat de Comandamentul Flotei, în ziua de 15.08.2016 - peste 10.000 de 

participanţi; „Triathlon Chalange Mamaia 2016 – ediţia VIII”; Hramul mănăstirii Peştera 

Sfântului Apostol Andrei, peste 15. 000 de credincioşi; 

 

Participarea la menţinerea ordinii publice în sistem integrat cu poliţia 

Pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional în anul 2016 au 

fost organizate şi desfăşurate un număr de 1286 acţiuni, din care 321 misiuni de menţinere a ordinii 

publice pe litoralul Mării Negre, 43 patrulări executate în zona instituţiilor de învăţământ, 182 misiuni 

de menţinere a ordinii publice executate în mediul urban, 441 acţiuni executate în pieţe, târguri şi 
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oboare, 21 acţiuni defăşurate în alte zone de interes operativ cu potenţial criminogen ridicat şi 182 în 

mediul urban. 

 

EFICIENŢA PROBATĂ PRIN REZULTATE: 

Jandarmii din cadrul G..J.M. Constanţa au constatat în flagrant prin sesizare directă un număr 

de 750 fapte cu caracter penal, fiind identificaţi 994 făptuitori, 27 dintre aceştia minori şi 13 

urmăriți naţional. 

O pondere importantă din constatări se regăsește pe linia traficului şi consumului ilicit de 

droguri – 290 fapte, fiind identificaţi 479 autori şi ridicate în vederea continuării cercetărilor pentru a fi 

predate lucrătorilor din cadrul B.C.C.O. Constanţa, 796 pliculeţe cu fragmente vegetale, muguri 

vegetali sau comprimate susceptibile de a avea efecte psihoactive şi 18 aparate de mărunţit substanţă 

vegetală.  

Pe linia vânzării ilegale a produselor din tutun au fost constatate 418 fapte cu 441 autori 

identificaţi şi ridicate în vederea continuării cercetărilor 

Totodată în anul 2016 au fost aplicate un număr de 2200 sancţiuni contravenţionale, din care 

1684 amenzi, în valoare de 772.400 lei şi 516 avertismente scrise.  

 

  Cooperarea interinstituţională 

În anul 2016 s-au executat 854 de acţiuni în cooperare cu alte instituţii, în creștere cu 97% față 

de 2015, din care exemplificăm: 247 cu Inspectoratul de Poliție Județean Constanţa, 70 cu Garda de 

Coastă, 27 cu S.R.I., 15 cu D.I.I.C.O.T. şi B.C.C.O. Constanţa, 287 cu organele administraţiei publice 

locale, 9 cu Agenţia de Pescuit şi Acvacultură - Constanţa, 9 cu Garda de Mediu și  148 cu alte 

instituţii.  

De asemenea s-au executat un număr de 21 acţiuni comune cu cele cinci inspectorate de 

jandarmi judeţene din zona de competenţă, astfel: una cu I.J.J. Constanţa, şase cu I.J.J. Călăraşi, cinci 

cu I.J.J. Ialomiţa, patru cu I.J.J. Brăila și cinci cu I.J.J. Tulcea. 

 
PRINCIPALELE DIRECŢII DE ACŢIUNE PENTRU ANUL 2017 

 Creşterea gradului de siguranţă stradală, al proprietăţii publice şi private prin participarea la 

executarea misiunilor de menţinere a ordinii publice în sistem integrat. 

 Creşterea nivelului de siguranţă în mediul rural prin continuarea desfăşurării de acţiuni 

comune cu inspectoratele judeţene de jandarmi, din zona de competenţă. 

 
Compartimentul de Relaţii Publice 

 
 

**** 
Nota Editor –Exemple Fapte anul 2016 

 

 I. Doi jandarmi aflaţi în timpul liber au intervenit şi au imobilizat în Piaţa Tomis III din 

Constanţa, o persoană care ameninţa cu un cuţit, persoanele din zonă.   

 

            Sâmbătă, 30 ianuarie a.c., ora 10.30, doi jandarmi din cadrul Grupării Mobile Constanţa, aflaţi 

în timpul liber în zona Pieţei Tomis III, au observat o persoană care  se se afla sub influenţa băuturilor 

alcoolice, se manifesta violent şi ameninţa persoanele din zonă cu un cuţit de aproximativ 30 de 

centimetri.  



           Pentru că nu s-a supus somaţiilor celor doi jandarmi şi a continuat să ameninţe cetăţenii, aceasta 

a fost imobilizat. Imediat la faţa locului a ajuns un echipaj de intervenţie al jandarmeriei, care l-a 

preluat pe R.A., de 50 ani şi l-a condus la Secţia 2 Poliţie Constanţa pentru continuarea cercetărilor.  

 

II. Se pregătea să plece la munte cu un rucsac „închiriat” din Vama Veche 

            Sâmbătă, 23 iulie ac., ora 04.00, un echipaj de  jandarmerie aflat în patrulare în staţiunea Vama 

Veche, a fost sesizat de o persoană cu privire la faptul că de pe o terasă din apropiere a dispărut un 

rucsac în interiorul căruia se afla un telefon mobil, HTC one mini şi suma de 300 de lei. Aceasta le-a 

spus jandarmilor că de puţin timp, în apropierea lor se plimba un tânăr de aproximativ 25 de ani, care a 

dispărut în momentul constatării furtului.  

 

Militarii împreună cu partea păgubită l-au identificat şi l-au prins pe făptuitor în câteva minute, 

în imediata apropiere. Când a fost întrebat despre provenienţa bunurilor găsite asupra sa, a început să se 

agite şi a declarat că şi-a strâns lucrurile pentru a pleca spre casă.... 

  

Bărbatul, Traian S., de 26 ani, din judeţul Constanţa  a fost condus  şi predat la sediul Postului 

de Poliţie Vama Veche, unde i s-au întocmit actele de constatare pentru fapta de furt calificat.  

 
III. Jandarmii constănţeni medaliati de Preşedintele României 

 

             Vineri, 12 februarie a.c., comandantul Grupării de Jandarmi Mobile Constanţa, colonelul 

Mircea Seceleanu a înmânat, în clubul unităţii, decoraţiile şi brevetele aferente, conferite de 

Preşedintele României, plutonierului adjutant şef Geană Florin Bogdan şi plutonierului major Ţugurel 

Forin. Primul a primit Crucea Naţională „Serviciul Credincios”, clasa a III a, respectiv Medalia 

Naţională „Pentru Merit”, clasa a III a, cu însemne pentru militari.  

 

           Decoraţiile au fost date în semn de apreciere pentru rezultatele remarcabile obţinute în 

activitatea profesională şi înaltul profesionalism dovedit în îndeplinirea misiunilor încredinţate.  

 


