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BULETIN INFORMATIV

JANDARMII GRUPĂRII MOBILE TÂRGU MUREŞ
ASIGURĂ ORDINEA PUBLICĂ LA TURNEUL
INTERNAŢIONAL DE HANDBAL MASCULIN
JUNIORI „Aurel Bulgaru” SIGHIŞOARA

În perioada 29-31 martie, aproximativ 50 de jandarmi din cadrul Grupării
Mobile Târgu-Mureş, vor asigura liniştea şi ordinea publică la Turneul
Internaţional de Handbal Masculin de Juniori „Aurel Bulgaru” Sighişoara 2013.

Jandarmii din cadrul Grupării

turneului se va coopera cu Poliţia

Mobile „Regele Ferdinand I” Târgu-

Municipiului Sighişoara şi Poliţia

Mureş, vor acţiona în perioada 29-31

Locală Sighişoara.

martie a.c., pentru asigurarea ordinii
publice

pe

timpul

desfăşurării

Turneului Internaţional de Handbal
Masculin de Juniori „Aurel Bulgaru”
Sighişoara 2013, turneu ce se va
desfăşura la Sala Polivalentă „Radu
Voina” din Sighişoara cu participarea
junioratului din ţări ca: Polonia,
Franţa, Ungaria şi România.
Pentru

prevenirea

liniştea publică în zona apropiată şi
oricăror

incidente şi asigurarea desfăşurării în
condiţii

de

normalitate

Jandarmii vor asigura ordine şi

civică

a

imediată a

locului de desfăşurare a

acestei competiţii internaţionale.

Menţinerea ordinii publice pe

În cazul în care sunt victime sau

traseele de afluire şi defluire se asigură

martori, ale unor fapte antisociale,

de efective ale Poliţiei Municipale, iar

cetăţenii

ordinea

în

jandarmilor aflaţi în dispozitivele de

interiorul sălii sporturilor se realizează

ordine publică sau pot solicita sprijin

cu

la numărul unic de urgenţă 112.

şi

siguranţa

lucrători

ai

publică

Poliţiei

Locale

se

pot

adresa

direct

sighişorene.
Misiunea jandarmilor mureşeni
este de protecţie a participanţilor la
turneu, prevenire şi combatere a
oricăror acte şi fapte antisociale, dar şi
de

intervenţie

pentru

restabilirea

ordinii publice, dacă situaţia impune.
Recomandăm
participanţilor

la

tuturor
manifestare

să

Totodată,
spectatorilor

recomandăm
să

aibă

un

respecte precizările organizatorilor şi

comportament civilizat, compatibil cu

ale forţelor de ordine, să acorde o

spiritul de sportivitate şi fair-play !!!.

atenţie sporită modului de asigurare
a bunurilor de valoare şi să evite
conflictele de orice natură !!!
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