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Evaluarea activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa în anul 2016  

 
 

Joi, 26 ianuarie a.c. la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa, în 

prezenţa domnului prefect al judeţului Constanţa, precum şi a şefilor structurilor locale cu 

care jandarmii cooperează,  a avut loc evaluarea activităţii desfăşurate de către  

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa şi Gruparea de Jandarmi Mobilă Tomis 

Constanţa în anul 2016. 

În cursul anului trecut a fost continuată activitatea de consolidare instituţională ce a 

avut ca principal obiectiv eficientizarea activităţilor şi misiunilor destinate creşterii gradului 

de siguranţă a cetăţenilor, dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu alte instituţii, comunităţile 

locale şi societatea  civilă dar şi creşterea gradului de încredere al cetăţenilor în instituţie. 

În perioada de referinţă,  pe linie de ordine publică au fost executate peste 12000 

misiuni, din care 802 misiuni de asigurare a ordinii publice la evenimente cultural artistice, 

sportive, religioase, de protest, etc, celelalte fiind misiuni de menţinere a ordinii publice în 

sistem integrat, misiuni executate în cooperare/colaborare cu alte institutii, punerea în 

executare a mandatelor de aducere emise de către instanţe sau parchete, etc. 

În privinţa misiunilor de menţinere a ordinii publice, Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean Constanţa a participat împreună cu poliţiştii din cadrul I.P.J. Constanţa, la 7473 

misiuni, în 10 localităţi din jud. Constanţa (Constanţa, Mangalia, Medgidia, Cernavodă, 

Hârşova, Techirghiol, Eforie, Neptun, Costineşti şi Mihail Kogălniceanu).  

În perioada sezonului estival 2016, în baza Planului de acţiune „LITORAL 2016” 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa a executat misiuni de menţinere a ordinii 

publice în sistem integrat în zonele turistice Mangalia, Năvodari, Eforie, Techirghiol, 

Costineşti,  Neptun, Olimp, Jupiter, Cap Aurora,  Saturn, Venus şi Portul Turistic Tomis 

Constanţa. 

În timpul desfăşurării misiunilor de menţinere a ordinii publice în sistem integrat în 

perioada sezonului estival 2016 au fost constatate 123 fapte de natură penală, cu 154 autori. 

De asemenea, în sezonul estival 2016 au fost sancţionate contravenţional 1154  

persoane, cuantumul total al amenzilor fiind de peste  390000 lei. 
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În anul 2016, structurile specializate de pază şi protecţie instituţională ale 

inspectoratului au asigurat protecţia la 32 de obiective. Efectivele destinate executării 

misiunilor de pază şi protecţie instituţională reprezintă 59,6 % din totalul efectivelor 

inspectoratului. 

Totodată, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa a executat misiunea de 

protecţie, intervenţie şi supravegherii a 104 km conducte  magistrale de transport produse 

petroliere.  

În 2016 au fost executate un număr de 89 misiuni de asigurare a pazei şi protecţiei 

unor transporturi speciale şi 358 misiuni de asigurare a pazei şi protecţiei unor transporturi 

de bunuri şi valori. De asemenea, în perioada analizată efectivele Inspectoratului de 

Jandarmi Judeţean Constanţa au participat la paza şi protecţia a 1280 transporturi de 

corespondenţă clasificată. 

 

În anul 2016, în urma solicitărilor primite de la diferite instituţii, au fost executate în 

cooperare/colaborare 478 acţiuni(cu alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, 

D.I.I.C.O.T., B.C.C.O., D.N.A., D.G.A., în sprijinul executorilor judecătoreşti, cu lucrători 

ai Direcţiei Silvice Constanţa, ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanţa, ai 

Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa, ai Administraţiei 

Bazinale de Apă Dobrogea Litoral, etc). 

 

           În perioada supusă analizei, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi 

Judeţean Constanţa au pus în executare un număr de  3784 mandate de aducere emise de 

către instanţe sau parchete. 

 

           În anul 2016 jandarmii constănţeni au constatat în timpul executării misiunilor 

specifice un număr de 600 fapte de natură penală, atât independent cât şi în cooperare cu 

lucrători ai I.P.J. Constanţa, fiind identificaţi 697 făptuitori. 

           Totodată, au fost aplicate un număr de 2478 sancţiuni contravenţionale, valoarea 

amezilor fiind de peste 690000 lei 

   

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa a desfăşurat în cursul anului trecut 91 

de activităţi informativ-prevenive şi de dialog social în instituţiile de învăţământ 

preuniversitar din localităţile judeţului Constanţa, alături de lucrători ai Centrului de 

Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Constanţa, dar şi activităţi informativ-preventive 

în domeniul protecţiei mediului, silvic, piscicol şi pe linia activităţilor de picnic. 

  

           Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa va continua să depună eforturi 

pentru îmbunătăţirea performanţei operaţionale şi creşterea eficienţei instituţionale, 

acţionând permanent pentru îndeplinirea misiunilor şi atribuţiilor la un nivel calitativ 

ridicat. 

 

            Totodată, instituţia noastră îşi va desfăşura activitatea în interesul cetăţenilor, al 

comunităţii şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii. 

 



*** 

Nota pentru editor: EXEMPLE  

 

1. Depistaţi de jandarmi  în timp ce sustrăgeau combustibil 

Sâmbătă 06 februarie 2016, în jurul orei 18.30,  un echipaj de jandarmerie din cadrul 

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa a  observat în zona Depozitului 4 Sud 

Constanţa un autoturism înmatriculat în Bulgaria, staţionat. Având potbagajul deschis, 

jandarmii au văzut în interiorul acestuia 3 bidoane de plastic ce au atras atenţia oamenilor 

legii. 

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că S.B. în vârstă de 26 ani din Cumpăna şi 

Z.C. în vârstă de 53 ani din Constanţa, au sustras combustibilul aflat în portbagaj. 

Cei doi bărbaţi, aflaţi în autoturism,  au recunoscut că au încărcat aproximativ 150 

litri de combustibil din vagoanele cisternă staţionate în apropiere, în bidoanele de plastic 

aflate în portbagajul autoturismului lor. 

Jandarmii au întocmit procesul-verbal de sesizare, conform prevederilor Codului de 

Procedură Penală, iar făptuitorii au fost  predaţi împreună cu bunurile găsite asupra 

acestora, lucrătorilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa,  în vederea continuării 

cercetărilor. 
 

         2. Reținuți cu focuri de armă pentru pescuit cu plase monofilament 

În data de 26 februarie  2016, în jurul orei 07.15, un echipaj de jandarmerie din 

cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța, a observat pe lacul Hazarlâc(situat 

între Hârșova și Saraiu), două persone care pescuiau, folosind unelte interzise de lege. 

Aceștia au fost chemați la mal de către jandarmi. În timp ce jandarmii le stabileau 

identitatea, unul dintre făptuitori a încercat să se îndepărteze pe apă folosind  o barcă 

improvizată.  Întrucât nu s-a oprit la somațiile verbale ale jandarmilor, a fost necesar să se 

execute trei focuri de avertisment pentru reținerea acestuia. 

În urma verificărilor jandarmii au stabilit că bărbaţii, A.G. în vîrstă de  40 ani, şi M.I. 

în vîrstă de 31 ani, ambii cu domiciliul în localitatea Ciobanu,  pescuiau  cu plase de tip 

monofilament. 

Deoarece faptele celor două persoane sunt susceptibile de a fi infracţiuni prevăzute şi 

sancţionate de  O.U.G. nr. 23 /2008 privind pescuitul şi acvacultura, (deţinerea sau 

utilizarea uneltelor de plasă de tip monofilament),  jandarmii au întocmit procesul-verbal de 

sesizare conform prevederilor procedurale. Cei doi făptuitori au fost predați lucrătorilor 

Poliției Ciobanu împreună cu mijloacele materiale de probă(5 plase monofilament în 

lungime totală de 240 metri),  în vederea continuării cercetărilor. 

 
 

         3.  Depistați de jandarmi cu 415 şpalieri de beton sustraşi de la o fermă de lângă 

Medgidia 

        Vineri 04 martie 2016, în jurul orei 15.00, un echipaj de jandarmerie din cadrul 

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa,  aflat în misiune de patrulare în zona 

conductelor de transport produse petroliere,  a observat  pe un câmp în apropiere de 

Medgidia o autocamionetă încărcată cu şpalieri de beton. 



        La vederea jandarmilor, doi bărbaţi aflaţi în zonă  s-au urcat în autocamionetă cu 

intenţia de a fugi. 

        Aceştia au fost interceptaţi de către oamenii legii şi au fost întrebaţi de unde provin 

şpalierii din autocamionetă. Cei doi le-au relatat jandarmilor că au sustras 160 stâpli de 

beton de la o fermă din apropiere, cu scopul de a-i valorifica. 

        Ulterior jandarmii au mai depistat în zonă încă două persoane care au sustras de la 

aceiaşi fermă, 255 şpalieri de beton. 

        Jandarmii au întocmit procesul verbal de sesizare conform Codului de Procedură 

Penală și i-au condus pe cei patru, cu vârste cuprinse între 19 ani şi 37 ani, la sediul Poliţiei 

Medgidia în vederea continuării cercetărilor și luării măsurilor legale. 
 

         4. Depistați de jandarmi în timp ce sustrăgeau instalații de aer condiționat   

       Duminică 19 iunie 2016, în jurul orei 01.30, un echipaj de jandarmerie din cadrul 

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa, aflat în misiune de patrulare,  a observat  

doi bărbați care demontau instalațiile de aer condiționat ce aparțineau unui magazin situat la 

parterul unui bloc din zona gării Constanța.  Aceștia au încercat să fugă la vederea 

oamenilor legii. 

      Jandarmii i-au ajuns din urmă şi au procedat la legitimarea şi stabilirea identităţii 

acestora.  

       În urma verificărilor făcute, jandarmii au stabilit că D.A.  în vârstă de 36 ani  și M.M. 

în vârstă de 30 ani, intenționau să sustragă cele două instalații de aer condiționat cu scopul 

de a le vinde ulterior. 

       Jandarmii au întocmit procesul verbal de sesizare conform Codului de Procedură 

Penală și i-au condus pe făptuitori la sediul Secției 3 Poliție Constanța, în vederea 

continuării cercetărilor și luării măsurilor legale. 

 

           5. Trei bărbaţi prinşi cu focuri de armă, după de ce au încercat să sustragă 

produse petroliere. 

Sâmbătă, 01 octombrie 2016, în jurul  orei 03.00 mai multe echipaje de jandarmerie 

aparținând Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanţa au acționat în zona localității 

Cuza Vodă, județul Constanţa,  în vederea prevenirii și combaterii furturilor de produse 

petroliere din conducte. 

În jurul orei 03.00 au fost surprinşi trei bărbați în vârste cuprinse între de 36 şi 52  de 

ani, doi dintre ei domiciliaţi în Ilfov şi unul în Dâmboviţa, în timp ce sustrăgeau, cu ajutorul 

unei instalații artizanale, produs petrolier dintr-o conductă.  

Produsul petrolier era încărcat într-un camion în care era amplasat un bazin artizanal. 

După somația verbală a jandarmilor de a înceta activitatea ilicită, aceștia au încercat 

să fugă. Jandarmii au pornit în urmărirea acestora fiind nevoiți să execute 10 focuri de armă 

în plan vertical, moment în care s-au oprit. 

Jandarmii au întocmit procesul-verbal de sesizare, conform prevederilor Codului de 

Procedură Penală, iar făptuitorii au fost  predaţi împreună cu bunurile găsite asupra 

acestora, lucrătorilor Secţiei de Poliţie Rurală Medgidia,  în vederea continuării cercetărilor. 

 

 



 

              6. Comportament huliganic oprit de către jandarmi 

           Joi, 24 noiembrie 2016 în jurul orei 00.20, un echipaj de jandarmerie  din cadrul 

detaşamentului 8 jandarmi Cernavodă,  a fost direcţionat prin dispeceratul poliţiei 

Cernavodă în urma unui apel la numărul unic de urgenţă 112, să se deplaseze pe strada 

Salciei, unde o persoană tulbura liniştea publică.  

 Ajunşi la faţa locului,  jandarmii au observat un bărbat foarte agitat, lovind un 

autoturism ce avea şi una dintre oglinzile laterale ruptă. 

           Jandarmii au procedat la legitimarea şi stabilirea identităţii acestuia. Când persoana a 

scos actul de identitate pentru a se legitima, jandarmii au sesizat că acesta încerca să 

ascundă ceva. 

           În urma percheziţiei corporale a bărbatului în vârstă de 22 ani cu domiciliul în 

Cernavodă, au fost găsite şase pliculeţe autosigilante confecţionate din material plastic, ce 

conţineau o substanţă vegetală  mărunţită, de culoare verde. 

          Jandarmii au întocmit procesul verbal de constatare, conform prevederilor Codului de 

Procedură Penală, predând persoana în cauză lucrătorilor  poliţiei Cernavodă, împreună cu 

mijloacele materiale de probă, în vederea continuării cercetărilor. 
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