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GESTIONAREA EVENIMENTELOR PUBLICE DE AMPLOARE



REGLEMENTĂRI LEGALE

 LEGEA nr. 60 / 1991 (*republicată*) privind organizarea 
și desfășurarea adunărilor publice 

(cu modificările și completările ulterioare)

LEGEA nr. 550 / 2004 privind organizarea și funcționarea
Jandarmeriei Române 

(cu modificările și completările ulterioare)

LEGEA nr. 4 din 9 ianuarie 2008 privind prevenirea şi 
combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor 

sportive 
(cu modificările și completările ulterioare)



1. MENȚINEREA
ORDINII PUBLICE

POLIȚIA

JANDARMERIA

POLIȚIA DE FRONTIERĂ

POLIȚIA LOCALĂ

2. ASIGURAREA
ORDINII PUBLICE

JANDARMERIA 

POLIȚIA

POLIȚIA DE FRONTIERĂ 

ISU

POLIȚIA LOCALĂ

SOCIETĂȚI  PAZĂ

3. RESTABILIREA
ORDINII PUBLICE

JANDARMERIA 

POLIȚIA

POLIȚIA DE FRONTIERĂ 

ISU

CONCEPTUL DE ORDINE PUBLICĂ ÎN ROMÂNIA



ASIGURAREA MĂSURILOR DE ORDINE PUBLICĂ PE TIMPUL 
ADUNĂRILOR PUBLICE 



GENERALITĂŢI

(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea 
creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte 

mijloace 
de comunicare în public, sunt inviolabile.

(7) Sunt interzise de lege defăimarea țării şi a naţiunii, îndemnul la război de 
agresiune, la ura națională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la 
separatism teritorial sau la violență publică, precum şi manifestările obscene, contrare 

bunelor moravuri.

Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 (cu modificările și completările 
ulterioare) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice prevede în mod clar 

şi concis toţi paşii necesari pentru organizarea și desfășurarea unei adunări publice.

În Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, sunt trecuţi în
mod clar şi concis toţi paşii necesari pentru organizarea și desfășurarea unei adunări publice.

Constituţia României - art. 30 prevede următoarele:



ETAPELE ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII UNEI ADUNĂRI PUBLICE

1. Depunerea declaraţiei de organizare a 
adunării publice la Primăria Municipiului 

București

(cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurării 
adunării publice) 2. Înregistrarea declaraţiei la unitatea de 

jandarmi

(cu cel puţin 48 de ore înainte de desfășurarea 
adunării publice)

3. Întrunirea comisiei de avizare la 
sediul P.M.B.

(formată din primar, secretarul general al 
Municipiului București, reprezentanţi ai 

Poliţiei şi  Jandarmeriei) 
4. Avizarea sau interzicerea adunării publice de 

către primar

5. Comunicarea de către primar, 
organizatorilor, a deciziei de interzicere 

a desfășurării adunării publice 

(în termen de 48 de ore de la primirea 
declarației scrise)



ADUNĂRI PUBLICE INTERZISE

Conform prevederilor art. 5 și 9 din Legea nr. 60 din 1991 privind

organizarea și desfășurarea adunărilor publice (cu modificările și completările

ulterioare), este interzisă organizarea și desfășurarea adunărilor publice, în

funcție de loc sau scop, astfel:

- în imediata apropiere a gărilor, porturilor, aeroporturilor, staţiilor de

metrou, spitalelor, obiectivelor militare, a unităţilor economice cu instalaţii,

utilaje sau maşini cu grad ridicat de pericol în exploatare.

- atunci când se desfăşoară simultan două sau mai multe adunări publice

distincte, în acelaşi loc sau pe aceleaşi trasee, indiferent de caracterul acestora;

- au ca scop propagarea ideilor totalitare de natură fascistă, comunistă,

rasistă, şovină sau ale oricăror organizaţii terorist-diversioniste, defăimarea ţării şi a

naţiunii, îndemnul la ură naţională sau religioasă, incitarea la discriminare, la violenţă

publică şi la manifestări obscene, contrare bunelor moravuri;

- urmăresc organizarea unei lovituri de stat sau altei acţiuni contrare

siguranţei naţionale;

- au ca efect încălcarea ordinii, siguranţei sau moralităţii publice, a

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ori punerea în pericol a sănătăţii acestora.



INTERZICEREA ADUNĂRILOR PUBLICE

Conform prevederilor art. 10 din Legea nr. 60 din 1991 privind organizarea și
desfășurarea adunărilor publice (cu modificările și completările ulterioare), primarul
localităţii, la propunerea comisiei de avizare, poate interzice organizarea

adunărilor publice atunci când:

- deţine date, de la organele specializate, din care rezultă că

desfăşurarea acestora ar duce la încălcarea prevederilor art. 2 din Legea nr. 60 din
1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice (cu modificările și
completările ulterioare) ;

- în perioada, locul şi pe traseele unde acestea ar urma să se

desfăşoare se execută lucrări edilitar-gospodăreşti de amploare.



ASIGURAREA ORDINII PUBLICE CU OCAZIA JOCURILOR  ȘI
COMPETIȚIILOR SPORTIVE



DECLARAREA PREALABILĂ A JOCULUI SPORTIV

APROBAREA 
PLANULUI DE 

ACȚIUNE

ANALIZA 
PRELIMINARĂ A 

GRADULUI DE 
RISC

DECLARAREA 
JOCULUI SPORTIV

ÎNTOCMIREA 
PLANULUI DE 

ACȚIUNE 

JOC SPORTIV CU 
GRAD 

SCĂZUT 
MEDIU
RIDICAT 

Sunt stabilite măsurile de 
asigurare a ordinii şi siguranţei 

participanţilor în arena sportivă, 
transpuse în planul de acţiune, care 

este transmis pentru aprobare unităţii 
de jandarmi competente teritorial, cu 

cel puţin 3 zile înainte de data 
desfăşurării jocului sportiv.

Planul de acţiune este 

aprobat, în toate situaţiile, 

de către comandantul 

structurii de jandarmi 
competente teritorial.

În situaţia în care se apreciază 

că există posibilitatea producerii 

unor fapte îndreptate împotriva 

ordinii şi siguranţei publice, 

declară competiţia sau jocul 

sportiv la unitatea de jandarmi 

competentă teritorial,
cu cel puțin 5 zile înainte de data

desfășurării evenimentului.

Înainte de desfăşurarea unei 
competiţii sau a unui joc 
sportiv, organizatorul are 

obligaţia de a efectua o analiză 
preliminară a gradului de risc.



SCĂZUT

MEDIU

RIDICAT

GRAD 

DE RISC

• ESTE SUPUSĂ PROCEDURII DECLARĂRII 
PREALABILE

• MĂSURILE DE ORDINE ÎN INTERIOR POT FI 
LUATE CU PERSONAL PROPRIU / AGENȚI DE 
SECURITATE / POLIȚIE LOCALĂ.

• ESTE SUPUSĂ PROCEDURII DECLARĂRII PREALABILE

• MĂSURILE DE ORDINE ÎN INTERIOR POT FI LUATE CU 
SOCIETATE DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ

/ POLIȚIE LOCALĂ.

• ESTE SUPUSĂ PROCEDURII DECLARĂRII 
PREALABILE
• MĂSURILE DE ORDINE ÎN INTERIOR POT FI LUATE 
CU AGENȚI DE SECURITATE / POLIȚIE LOCALĂ.
• ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA ÎN STADION A 
PREFECTULUI
• ESTE OBLIGATORIE PERSONALIZAREA BILETELOR
• ESTE INTERZIS ACCESUL MINORILOR NEÎNSOȚIȚI

FĂRĂ 
GRAD DE RISC

ASPECTE AVUTE ÎN VEDERE PE TIMPUL EXECUTĂRII MISIUNILOR 

CU OCAZIA DESFĂȘURĂRII JOCURILOR ȘI COMPETIȚIILOR SPORTIVE

- STABILIREA GRADULUI DE RISC –
-



Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București:

asigură ordinea şi liniştea publică în zona de desfăşurare a adunării publice;

asigură protecția participanților pe locul de desfășurare a adunărilor publice ori pe

itinerariul de deplasare în scopul prevenirii unor eventuale altercații, busculade,

blocaje rutiere, distrugeri sau degradări de bunuri, precum și săvârșirii unor fapte

antisociale;

intervine pentru dezamorsarea stărilor conflictuale apărute;

participă alături de efectivele I.S.U.B.- If. la acţiuni de evacuare a publicului în cazul

producerii unor situaţii de urgenţă civilă (incendii, explozii, etc.);

intervine pentru restabilirea ordinii publice în cazul în care aceasta a fost tulburată.

MĂSURILE DISPUSE DE INSTITUȚIILE DIN CADRUL M.A.I.



Direcția Generală de Poliție a Municipiului București:

acţionează pentru desfăşurarea normală a circulaţiei pe drumurile publice şi pe traseele de
deplasare;

organizează măsuri preventive în zona adiacentă locului de desfăşurare a adunării publice;

întreprinde măsuri legale împotriva persoanelor care au săvârşit infracţiuni sau
contravenţii;

adaptează dispozitivul, direcționează resurse în zona traseelor afluire / defluire;

acţionează pentru stabilirea identităţii persoanelor care prezintă interes pentru misiune.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București – Ilfov:

asigură măsurile de prevenire și intervenție pentru stingerea incendiilor, descarcerare,
acordare de asistență medicală de urgență și/sau prim-ajutor calificat și, la nevoie, evacuare în
situații de urgență, pe timpul acțiunilor de asigurare/restabilire a ordinii publice, potrivit
competențelor.

MĂSURILE DISPUSE DE INSTITUȚIILE DIN CADRUL M.A.I.



dificultatea sau chiar imposibilitatea asigurării protecției 
participanților la adunările publice, precum și a celorlalți 

cetățeni;

lipsa minimului de măsuri de ordine prevăzute de lege în 
sarcina organizatorului; 

lipsa datelor referitoare la numărul de participanți;

afectarea drepturilor celorlalți cetățeni, prin blocarea / 
îngreunarea traficului rutier sau tulburarea ordinii publice;

nu sunt cunoscute traseele de afluire / defluire ale 
participanților, precum și eventualele locuri de întâlnire ale 

acestora, în vederea dispunerii unor măsuri minime de 
protecție și asigurare a ordinii publice.

GREUTĂȚI GENERATE DE CARACTERUL NEDECLARAT / 
SPONTAN AL ADUNĂRILOR PUBLICE



folosirea agenţilor de pază necalificaţi sau fără specializare, contrar prevederilor 
art. 15 din Legea nr. 4 din 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia 

competiţiilor şi a jocurilor sportive (cu modificările și completările ulterioare);

nu se declară toate jocurile sportive cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării 
acestora;

nu toate societățile specializate de protecție și pază transmit către D.G.J.M.B, spre 
aprobare, planul de acţiune, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurarea jocului / 

competiţiei sportive;

nerespectarea de către societățile specializate de pază și protecție a prevederilor 
planurilor de pază întocmite, fapt ce conduce la riscuri la adresa ordinii publice și la 

desfășurarea în bune condiții a jocurilor sportive;

folosirea materialelor pirotehnice de către grupurile de suporteri, precum și 
tulburarea ordinii publice prin migrarea unor grupuri constituite de spectatori dintr-

un sector în altul în vederea inițierii unor conflicte fizice violente;

introducerea, de către suporteri, a unor mesaje cu conținut obscen, vizibile tuturor 
spectatorilor prezenți.

GREUTĂȚI ÎNTÂMPINATE LA COMPETIȚII ȘI 

JOCURI SPORTIVE



LECȚIE ÎNVĂȚATĂ

Organizatorul adunărilor publice trebuie să își asume organizarea și 
desfășurarea unor astfel de evenimente, în scopul asigurării 
protecției participanților și respectării legislației incidente.




