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BULETIN INFORMATIV

JANDARMII GRUPĂRII MOBILE TÂRGU MUREŞ
au constatat un număr de 574 sancţiuni contravenţionale pe primul
trimestru al anului 2013

În primul trimestru al anului 2013 forţele Jandarmeriei mureşene au
participat la aproximativ 639 misiuni unde au constat atât fapte de natură
contravenţională cât şi fapte prevăzute de Codul Penal.
În primele trei luni ale anului 2013,
conform atribuţiilor ce le revin, efectivele
Grupării de Jandarmi Mobile (Gp.J.Mb)
„Regele Ferdinand I” Tîrgu-Mureş au
executat peste 600 misiuni atât în mod
independent cât şi în sistem integrat, prin
patrule mixte în cooperare cu lucrătorii de
poliţie, pentru asigurarea şi menţinerea
liniştii publice în judeţele Mureş, Harghita,
Sibiu şi Braşov.

- Cu tribunale/judecătorii/parchete;
- Cu DGA Mureş;
- Cu DIICOT Cluj.

Multe misiuni au fost executate în comun cu:
- Inspectoratul Teritorial de Muncă
Mureş;
- Cu organele silvice;
- Cu S.C. Electrica Mureş;
- Cu S.C. Siletina Transport Local;
Ca urmare a misiuniilor executate, au fost aplicate 574 sancţiuni contravenţionale pentru
încălcarea unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, pentru comerţul ilicit şi a
celor silvice, în valoare de aproximativ 112.750 lei, în timp ce 279 de persoane din totalul celor
sancţionate, au fost avertizate în scris.
De asemenea, jandarmii din cadrul Gp.J.Mb. Tg-Mureş au constatat 103 de fapte a fi
susceptibile infracţiuni pe genuri (violare de domiciliu, furturi diverse, distrugere, silvic, silvic şi
Legea 4/2008-competiţii sportive), atât independent, cât şi prin patrulele mixte, comise de 112 de
autori din care 9 minori. Au fost ridicate în vederea confiscării un număr de 287 bunuri rezultate

în savârşirea faptelor contravenţionale şi penale, bunuri constând în suporţi de inscripţionare de
tipul cd-uri, dvd-uri şi diferite obiecte de uz casnic şi altele.
În ceea ce priveşte siguranţa la manifestările sportive, efectivele unităţii au asigurat ordinea
publică în zona imediată şi apropiată a stadioanelor la 12 manifestări sportive şi 8 manifestări
cultural artistice, religioase.
S-au derulat şi activităţi de prevenire şi pregătire antiinfracţională a populaţiei după diferite
programe prezentându-se diferite teme, după cum urmează:
• activităţi de prevenire şi pregătire antiinfracţională a populaţiei în cadrul programului
„Împreună pentru siguranţă” la Gimnaziul „Tudor Vladimirescu” din municipiul Tg.
Mureş unde a fost prezentată tema - „Fii întodeauna cu un pas înaintea infractorilor –
prevenirea furturilor din buzunare”; la Grupul Şcolar „Petru Maior” din municipiul Reghin
unde a fost prezentată temele : - „Violenţa în familie”, „Violenţa şcolară” şi „Violenţa
juvenilă”
• la şase asociaţii de locatari din localităţile Tg. Mureş şi Sîngeorgiu de Mureş, în cadrul
Programului „Împreună pentru siguranţă”, unde au fost prezentate temele: „Infractorul
din perspectiva psihosocială; Racolarea tinerilor de către găştile de cartier – pericol
antisocial; Prevederile art.3 din legea 61/1991republicată; Violenţa în familie”, Ghidul
Siguranţei Locuinţei;
• activităţi de prevenire şi pregătire antiinfracţională a populaţiei la Sala Sporturilor din
municipiul Tg. Mureş, cu ocazia galei internaţionale de box amator, între sportivii Clubului
RingBox Tg. Mureş (România) şi sportivii Clubului Grosseto (Italia), în cadrul temei
„Bucură-te de echipa favorită fără a încălca legea!”; cu ocazia desfăşurării meciului de
futsal, dintre echipele City`us Tg. Mureş – Dava Deva, tot în cadrul temei „Bucură-te de
echipa favorită fără a încălca legea!”; la Stadionul Trans-Sil din municipiul Tg. Mureş,
cu ocazia desfăşurării meciului amical de fotbal, dintre echipele FCM Tg.Mureş – SESO
Cîmpia Turzii şi cu ocazia desfăşurării meciurilor de baschet masculin, dintre echipele BC
MUREŞ – BC ATLETIC FARUL CONSTANŢA şi BC MUREŞ – ENERGIA ROVINARI şi la
Sala Sporturilor din Sighişoara, cu ocazia desfăşurării turneului internaţional de handbal
masculin juniori „Aurel Bulgaru”, la care au participat echipele reprezentative ale
României, Ungariei, Franţei şi Poloniei.
Au fost distribuite în acest sens, spre consultarea publicului, 700 materiale
publicitare.
În perioada de referinţă ale anului 2013, jandarmii au luat parte la 12 cazuri de punere în
aplicare a mandatelor de aducere de învinuit sau martor.
Mandatele de aducere au fost emise de către instanţele de judecată Tribunalul Iaşi,
Tribunalul Braşov, Judecătoria Alba-Iulia, Judecătoria Constanţa şi Parchetul de pe lângă
Judecătoria Cluj-Napoca, Parchetul de pe lângă Judecătoria Zalău, Parchetul de pe lângă
Judecătoria Şimleul Silvaniei, Judecătoria Aiud şi Judecătoria Deva.
Subunitatea de intervenţie a unităţii a acţionat la 5 misiuni în urma solicitărilor telefonice
primite din partea cetăţenilor sau a solicitărilor sosite prin intermediul dispeceratului de urgenţă
112 şi a monitorizat un transport special.
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