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JANDARMII MUREŞENI
LA „ProEtnica 2013” SIGHIŞOARA
Gruparea de Jandarmi Mobilă Târgu Mureş asigură măsurile de ordine şi linişte
publică cu ocazia Festivalului Intercultural „ProEtnica 2013” din localitatea
Sighişoara
Ca în fiecare an, jandarmii din cadrul Grupării
Mobile „Regele Ferdinand I” Târgu-Mureş, în cooperare cu
celelalte forţe ( Poliţia Sighişoara, Poliţia Locală Sighişoara),
vor acţiona zilnic, pentru asigurarea ordinii publice pe
timpul desfăşurării Festivalului Intercultural „ProEtnica
2013”.
Începând de mâine, 29 august şi până în 01 septembrie
a.c., aproximativ 60 de jandarmi ai Grupării Mobile TârguMureş vor asigura ordinea şi liniştea publică la această
manifestare, a XI-a ediţie a acestui festival din Sighişoara.
Pentru prevenirea
oricăror incidente şi
asigurarea desfăşurării în
condiţii de normalitate
civică a manifestărilor cultural-artistice, programate
în cadrul festivalului, jandarmii vor asigura măsurile
specifice de O.P. în zona scenei amplasate în cetatea
medievală, în piaţa Octavian Goga, cât şi pe traseele
de afluire şi defluire a participanţilor.
Totodată, jandarmii vor veghea respectarea
prevederilor Legii 12/1990 R, privind protejarea
populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite
şi a precizărilor organizatorilor cu privire la
comercializarea produselor alimentare şi nealimentare.
Misiunea jandarmilor este şi de protecţie a participanţilor la eveniment, prevenire şi
combatere a oricăror fapte antisociale, dar şi de intervenţie pentru restabilirea ordinii
publice, dacă situaţia impune.
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În cadrul festivalului, jandarmii mureşeni prin ofiţerul specialist şi ofiţerul relaţii
cu presa, desfăşoară şi o campanie de prevenire şi combatere fapte antisociale prin
prezentarea de pliante cu mesaje de prevenire privind:
o prevenirea furtului din buzunare
o consumul de substanţe interzise-droguri precum şi prezentarea unor
atribuţii ale Jandarmeriei Române.
Jandarmeria Mureş face apel tuturor persoanelor, turiştilor prezenţi ca şi pe perioada
de participare la această manifestare artistică să se asigure de prevenirea unor eventuale
furturi de bunuri (genţi, telefoane mobile, bani, sisteme GPS, etc.) lăsate în interiorul
autoturismelor la vedere.
În cazul în care sunt victime sau martori, ale unor fapte antisociale, cetăţenii se pot
adresa dispozitivelor de ordine publică sau pot solicita sprijin la numărul unic de urgenţă
112.
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