M I N I S T E R U L AFACERILOR INTERNE
JANDARMERIA ROMÂNĂ

exzxÄx YxÜw|ÇtÇw

I ” TÎRGU-MURE
GRUPAREA DE JANDARMI–MOBILĂ „
COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE
Parcul Mariaffi Lajos, Nr. 7, Sângeorgiu de Mureş, tel 0265-319856, fax.0265-18728
E-mail: cabinet@jandarmeriamobilamures.ro
Nr. 20
Tîrgu- Mureş, 25.04. 2013

MĂSURI DE ORDINE LA
FCM TÂRGU-MUREŞ – C.S. F.C. MARAMUREŞ UNIVERSITAR
BAIA-MARE
Aproximativ 30 de jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile TârguMureş vor asigura ordinea publică, vineri 26 aprilie a.c., cu ocazia întâlnirii
fotbalistice dintre F.C. Municipal Târgu-Mureş – C.S. F.C. Maramureş Universitar
Baia-Mare
Ordinea şi siguranţa publică în
Gruparea de Jandarmi Mobilă
Târgu-Mureş, va asigura ordinea publică
zona imediată şi în cea apropiată arenei
cu prilejul partidei, din cadrul etapei a
sportive, precum şi menţinerea ordinii
returului din Liga a – II - a de fotbal, dintre
publice pe traseele de afluire/defluire
echipele FCM Târgu-Mureş – F.C.
ale suporterilor, vor fi asigurate de
efectivele de jandarmi în cooperare cu
Maramureş Universitar Baia-Mare.
Meciul a fost catalogat cu grad
Poliţia Municipiului Târgu Mureş şi
00
scăzut de risc şi va debuta la ora 17 .
Poliţia
Locală.
În cadrul şedinţei de cooperare s-a
stabilit faptul că accesul spectatorilor în
tribune, se va face începând cu ora 1600.
În intervalul orar 1500- 1900 , în baza
deciziei, se interzice comercializarea şi
consumul băuturilor alcoolice în zona
stadionului, în conformitate cu art. 15 lit.
c), din Legea nr. 60/1991R.
Răspunderea pentru asigurarea
măsurilor de ordine şi siguranţă în
interiorul stadionului revine Clubului FCM
Tg.-Mureş, care a încheiat în acest sens un
contract cu o firmă specializată de pază.
Reamintim spectatorilor că, în conformitate cu Legea nr. 4/2008 actualizată* privind
prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, este
interzis accesul în incinta arenei sportive în stare vădită de beţie, introducerea în stadion de
băuturi alcoolice, materiale pirotehnice indiferent de categorie, ori alte obiecte care pot pune
în pericol securitatea participanţilor la această competiţie sportivă.
Este interzisă afişarea de simboluri, sloganuri ori texte cu conţinut obscen sau care
incitã la denigrarea ţãrii, la xenofobie, la urã naţionalã, rasialã, de clasã ori religioasã, la
discriminãri de orice fel şi la violenţã, indiferent pe ce suport ar fi inscripţionate.
De asemenea, se interzice pătrunderea pe suprafaţa de joc, aruncarea cu obiecte în
teren, sau în direcţia altor spectatori, deteriorarea sau distrugerea mobilierului din incinta
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arenei sportive, împiedicarea acţiunii forţelor de ordine pentru asigurarea sau restabilirea
ordinii publice, etc.
Gruparea de Jandarmi Mobilă Târgu-Mureş recomandă tuturor spectatorilor să
respecte prevederile legale pe timpul deplasării la şi de la locul de desfăşurare al
competiţiei sportive, în apropierea şi în incinta stadionului, să nu se implice în incidente
care ar putea duce la tulburarea ordinii şi liniştii publice, delimitându-se de orice formă de
violenţă verbală sau fizică ce ar putea conduce la manifestări violente.
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