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                                     CONVENŢIE DE COOPERARE 
pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul 

de Jandarmi Judeţean „Colonel Sabin Motora” Mureş în vederea continuării 

Campaniei de informare „Jandarmeria pe înţelesul tuturor” 

 

I. PREAMBUL: 
Având în vedere prevederile art. 91, alin.(1), litera „e”, coroborat cu cele ale 
alin.(6), litera "a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
Intenţionând promovarea şi susţinerea serviciilor specializate de informare, dialog 
social şi prevenire a violenţelor şi discriminărilor de orice fel din judeţul Mureş,   

 
1.1 JUDEŢUL MUREŞ, autoritate publică constituită la nivelul unităţii 
administrativ-teritoriale, cu sediul în Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei, nr.1, având cod 
fiscal 4322980, cod IBAN RO06TREZ47624670259XXXXX, deschis la Trezoreria 
Municipiului Tîrgu-Mureş, reprezentat prin Preşedinte – Ciprian Dobre, pe de o parte 
                                                         
       şi 
 

1.2. INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN „Colonel SABIN MOTORA” 
MUREŞ cu sediul în Tîrgu-Mureş, Str. Apicultorilor, Nr.2-4, judeţul Mureş, tel/fax: 
0265-254455/244756, cod fiscal 4322998, având cont bancar nr. RO 66 TREZ 
47623610120XXXXX deschis la  Trezoreria Mureş, reprezentat prin Inspector Şef – 
Col. Coman Liviu,  pe de altă parte, au convenit la Încheierea prezentei convenţii 
de cooperare, în următoarele condiţii: 

 
II. OBIECTUL ŞI SCOPUL   
Art.1. Obiectul convenţiei îl constituie cooperarea părţilor în vederea realizării 
Campaniei de informare, dialog social şi prevenire „Jandarmeria pe înţelesul 
tuturor”, care se va desfăşura până la data de 01.12.2016. 

 
Art.2. Convenţia de cooperare are drept scop informarea publică şi prevenirea 
faptelor antisociale prin dialog social pentru îmbunătăţirea gradului de siguranţă 
publică la nivelul judeţului Mureş ca urmare a desfăşurării activităţilor prevăzute în 
programul Campaniei „Jandarmeria pe înţelesul tuturor”, care constituie anexă la 
prezenta convenţie. 
 
III. DURATA  
Art.3. Prezenta Convenţie de cooperare incepe să producă efecte de la data 
semnării sale de către ambele părţi şi incetează la data îndeplinirii tuturor 
obligaţiilor asumate de către aceştia. 

   
 Nr. _________/__________ 
 Dosar _________________ 

 

                               Nr. _________/_________ 
                     Dosar _________________ 

 

 

                      MINISTERUL   
AFACERILOR INTERNE 

JANDARMERIA ROMÂNĂ 
INSPECTORATUL DE JANDARMI 

JUDEŢEAN „Colonel SABIN 
MOTORA” MUREŞ 
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IV. OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR 
Art.4. Obligaţii comune: 

-  părţile se obligă să asigure aducerea la îndeplinire a obiectului convenţiei şi a 
programului campaniei de interes public judeţean menţionat la art.2 şi să se susţină 
reciproc în vederea atingerii obiectivului comun; 
 
- părţile se vor informa reciproc asupra stadiului şi modului de îndeplinire a 
sarcinilor care le revin în derularea activităţilor campaniei, prin rapoarte 
semestriale.  
 

Art. 5. Consiliul Judeţean Mureş se obligă să încheie cu Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean „Colonel Sabin Motora” Mureş, un contract de comodat pentru asigurarea 
folosinţei produselor achiziţionate pentru Campania de informare „Jandarmeria pe 
inţelesul tuturor”, pe toată durata acesteia, durată stipulată la art.1.  
 
Art.6. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Colonel Sabin Motora” Mureş se obligă: 
 
- să asigure diferenţa de necesar pentru buna  desfăşurare a campaniei de 
informare; 
 
- să deruleze în mod direct activităţile campaniei, conform programului prevăzut în 
anexa nr.1 la prezenta Convenţie, utilizând echipamentele tehnice primite de la 
Consiliul Judeţean Mureş pentru perioada desfăşurării Campaniei de informare, 
dialog social şi prevenire „Jandarmeria pe înţelesul tuturor”; 
 
- să menţioneze pe toate materialele de promovare pentru continuarea acţiunii care 
constituie obiectul convenţiei de cooperare, calitatea Consiliului Judeţean Mureş de 
co-organizator; 
 
- să utilizeze pe toate astfel de materialele de promovare ale acţiunii: invitaţii, 
afişe, pliante, publicaţii, programe, diplome, mape, machete de presă, cataloage, 
mashuri, bannere, roll-up-uri, spoturi video, spoturi audio, prezentări în power-
point etc, elementele de identitate vizuală ale Consiliului Judeţean Mureş; 
 
- să solicite punerea la dispoziţia partenerului, în format editabil, a elementelor de 
identitate vizuală ale Consiliului Judeţean Mureş: semnătură vizuală (logo+stemă), 
element grafic (Turnul Palatului Administrativ), în vederea utilizării acestora pe 
materialele de promovare ale acţiunii, după caz; 
 
- să semneze Angajamentul de utilizare cu bună credinţă a elementelor de 
identitate vizuală ale Consiliului Judeţean Mureş ce îi vor fi puse la dispoziţie, şi 
care vor fi folosite doar în scopul realizării obiectului convenţiei de cooperare. în 
acest sens, partenerul va depune la registratura generală a Consiliului Judeţean 
Mureş,  un angajament scris şi semnat, odată cu solicitarea de punere la dispoziţie, 
în format editabil, a elementelor de identitate vizuală ale Consiliului Judeţean 
Mureş; 
 
- să realizeze materialele de promovare ale acţiunii, în limba română/ maghiară/ 
engleză etc, în funcţie de publicul ţintă; 
 
- să prezinte spre aprobare Consiliului Judeţean Mureş, cu cel puţin 10 zile 
lucrătoare înainte de data desfăşurării acţiunii care constituie obiectul convenţiei 
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de cooperare, a conceptului de desfăşurare al acesteia, în vederea stabilirii rolului 
reprezentanţilor consiliului judeţean în diferite momente ale acţiunii; 
 
- să prezinte spre aprobare Consiliului Judeţean Mureş, cu cel puţin 10 zile 
lucrătoare înainte de data desfăşurării acţiunii care constituie obiectul convenţiei 
de cooperare, a conceptului de promovare al acţiunii, în vederea stabilirii 
elementelor de identitate vizuală ale autorităţii publice judeţene, care se impun să 
fie inserate pe materialele de promovare ale acţiunii: semnătură vizuală (logo+ 
stemă), element grafic (Turnul Palatului Administrativ) sau o combinaţie a acestora, 
după caz; 
 
- să solicite avizarea de către Consiliului Judeţean Mureş, a materialelor de 
promovare ale acţiunii, anterior publicării acestora, prin acordul “bun de tipar, cu 
cel puţin 7 zile lucrătoare inainte de data la care trebuie să fie tipărite materialele 
de promovare, prin prezentarea efectivă a materialelor în forma stabilită pentru 
lansarea în producţie a acestora, după caz; 
 
- să afişeze în locuri vizibile, pe toată durata de desfăşurare a acţiunii, mash-
urile/bannerele/roll-up-urile Consiliului Judeţean Mureş, inclusiv în cadrul 
eventualelor conferinţe de presă organizate cu această ocazie. în acest sens, 
partenerul va prelua materialele de la Consiliului Judeţean Mureş, cu cel mult 24 
ore înainte de data desfăşurării acţiunii şi le va restitui în termen de cel mult 24 de 
ore de la data încheierii acţiunii. Atât primirea cât şi predarea acestora se va 
efectua în baza unui proces-verbal, semnat de părţi; 
 
- să invite un reprezentant al conducerii Consiliului Judeţean Mureş la toate 
eventualele conferinţe de presă organizate în cadrul acţiunii care constituie 
obiectul convenţiei de cooperare, cu posibilitatea ca acesta să ia cuvântul; 
 
- să întocmească şi să depună la registratura Consiliul Judeţean Mureş,  în termen 
de 5 zile lucrătoare de la data încheierii acţiunii, un raport privind îndeplinirea 
obligaţiilor contractuale referitoare la asigurarea vizibilităţii Consiliul Judeţean 
Mureş în derularea acţiunii; Raportul va cuprinde următoarele elemente: 
denumirea evenimentului; data înaintării raportului; enumerarea activităţilor prin 
care s-a realizat vizibilitatea Consiliul Judeţean Mureş, în calitatea sa de 
partener, cuprinzând şi următorii indicatori de rezultat: publicul ţintă, număr 
participanţi eveniment, număr comunicate de presă, număr materiale de 
promovare elaborate, număr difuzări spoturi audio-vizuale şi, ataşarea de fotografii 
relevante pentru dovada afişării în locuri vizibile a mash-urilor/bannerelor/roll-up-
urilor Consiliului Judeţean Mureş;  
 
- să transmită la adresa de e-mail: anca.maties@cjMureş.ro, persoana de contact: 
Anca Mătieş – consilier, Cabinetul Demnitarului, solicitările prevăzute mai sus. 
 
Art.7. în cazul în care pe parcursul desfăşurării evenimentului se aduc prejudicii de 
orice fel imaginii Consiliului Judeţean Mureş, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 
„Colonel Sabin Motora” Mureş se obligă să aducă remedii imediate şi dezminţiri 
publice, în termen de 5 zile de la încheierea activităţilor. 
 

V. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR – LITIGII 
Art.8. Pentru neexecutarea, sau executarea necorespunzătoare, ori cu rea credinţă, 
a obligaţiilor asumate prin prezenta Convenţie, partea în culpă datorează celeilalte 
părţi daune-interese. 

mailto:anca.maties@cjmures.ro
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Art.9. Părţile convin să rezolve diferendele apărute în legătură cu executarea 
prezentei convenţii pe cale amiabilă. în măsura în care rezolvarea diferendelor nu 
va putea fi făcută pe cale amiabilă, acestea vor fi deduse spre soluţionare 
instanţelor judecătoreşti din judeţul Mureş.     

 
VI. DISPOZIŢII FINALE 
Art.10. Prezenta Convenţie poate fi modificată prin acordul de voinţă al părţilor, 
exprimat prin act adiţional.  
 
Art.11. Prezenta Convenţie s-a incheiat azi, ____________, în două exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte. 

 

 
JUDEŢUL MUREŞ                                              INSPECTORATUL DE JANDARMI  
       JUDEŢEAN „Colonel SABIN MOTORA” 
PREŞEDINTE                                                                           INSPECTOR ŞEF      
Ciprian Dobre                                                                      Col. Coman Liviu                              
                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

 SECRETAR    
 Paul Cosma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTOR ECONOMIC 
Bartha Iosif 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intocmit: Mihaela Iordache, consilier                                                                     
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 Anexa 1 la Procedura de Sistem:  
„Urmărirea realizării drepturilor Consiliului Judeţean Mureş 

şi   îndeplinirii obligaţiilor asumate de parteneri sau 
beneficiari, izvorâte  din convenţiile de cooperare sau 

contractele de finanţare nerambursabilă” 

 
 

A N G A J A M E N T 
Subsemnatul________________________________________, domiciliat în 
localitatea _________ _________________ strada _____________________ , nr. 
______, blocul ______ , scara ______ , etajul _____ , apartamentul _____ ,judeţul 
____________________ legitimat cu CI seria _________ nr. __________ , având 
funcţia de administrator/director/, procedând în numele şi pe seama persoanei 
juridice ___________________________________ cu sediul în 
___________________ judeţul ______________  telefon/fax: 
____________________e-mail______________, număr de înmatriculare în Registrul 
Comerţului ______________, cod unic de înregistrare _____________, 
In calitate de partener al Consiliului Judeţean Mureş în cadrul Convenţiei de 
cooperare 
nr.______/________,denumire:____________________________________________
_________, 
Mă angajez să utilizez cu bună credinţă elementele de identitate vizuală ale 
Consiliului Judeţean Mureş, care mi-au fost puse la dispoziţie în vederea realizării 
materialelor de promovare aferente acţiunii  realizate în baza convenţiei de 
cooperare sus-menţionate.  
                       
                                  

Reprezentant legal 
   Data  
 __________                                              
____________________________  
 
        

 Semnătura şi ştampila 
 
__________________________________

__ 

 
 
 
 

F-PS-02.01 
                                                                           

  
 
 
 
 
 
 
 
 



    6/9 

 

  Anexa 2 la Convenţia de cooperare 
 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR DIN CADRUL CAMPANIEI 
„JANDARMERIA PE INŢELESUL TUTUROR” 

 
Luna decembrie 2014  

Nr.crt. Data Locaţia Tema prezentată 

1.  19.12.2014 Şcoli Tîrgu-Mureş Delicvenţa juvenilă  

2.  22.12.2014 Şcoli Sighişoara Stop violenţei în şcoli 

3.  29.12.2014 Şcoli Reghin Stop consumului de droguri 

4.  31.12.2014 Şcoli Tîrnăveni Alătură-te şi tu, poţi deveni jandarm! 

Luna ianuarie 2015 

Nr.crt. Data Locaţia Tema prezentată 

1.  04.01.201 Şcoli Tîrgu-Mureş Alătură-te şi tu, poţi deveni jandarm! 

2.  11.01.2015 Şcoli Sighişoara  Delicvenţa  juvenila 

3.  18.01.2015 Şcoli Reghin Stop violentei în Şcoli 

4.  25.01.2015 Şcoli Tîrnăveni Stop consumului de droguri 

Luna februarie 2015 

Nr.crt. Data Locaţia Tema prezentată 

1.  04.02.2015 Şcoli Tîrgu-Mureş Stop violentei în Şcoli 

2.  11.02.2015 Şcoli Sighişoara Stop consumului de droguri 

3.  18.02.2015 Şcoli Reghin Alătură-te şi tu, poţi deveni jandarm! 

4.  20.02.2015 Şcoli Tîrnăveni  Delicvenţa  juvenila 

Luna martie 2015 

Nr.crt. Data Locaţia Tema prezentată 

1.  10.03.2015 Sediul IJJ Mureş Ordinea şi siguranţa publică-dezbatere şi 
dialog social cu societatea civila 

2.  17.03.2015 Sediul Det. Jand. 
Reghin 

Ordinea şi siguranţa publică-dezbatere şi 
dialog social cu societatea civila 

3.  24.03.2015 Sediul Det. Jand. 
Tîrnăveni 

Ordinea şi siguranţa publică-dezbatere şi 
dialog social cu societatea civila 

4.  31.03.2015 Sediul Secţiei 
Jand. Sighişoara 

Ordinea şi siguranţa publică-dezbatere şi 
dialog social cu societatea civila 

Luna aprilie 2015 

Nr.crt. Data Locaţia Tema prezentată 

1.  03.04.2015 Sediul IJJ Mureş Prevenirea faptelor antisociale,forte de 
ordine versus societate civila 

2.  10.04.2015 Sediul Det. Jand. 
Reghin 

Prevenirea faptelor antisociale,forte de 
ordine versus societate civila 

3.  17.04.2015 Sediul Det. Jand. 
Tîrnăveni 

Prevenirea faptelor antisociale,forte de 
ordine versus societate civila 

4.  24.04.2015 Sediul Secţiei 
Jand. Sighişoara 

Prevenirea faptelor antisociale,forte de 
ordine versus societate civila 

Luna mai 2015 

Nr.crt. Data Locaţia Tema prezentată 

1.  05.05.2015 Sediul IJJ Mureş Legislaţie naţională şi internaţională privind 
drepturile omului 

2.  12.05.2015 Sediul Det. Jand. 
Reghin 

Legislaţie naţională şi internaţională privind 
drepturile omului 

3.  19.05.2015 Sediul Det. Jand. 
Tîrnăveni 

Legislaţie naţională şi internaţională privind 
drepturile omului 

4.  26.05.2015 Sediul Secţiei 
Jand. Sighişoara 

Legislaţie naţională şi internaţională privind 
drepturile omului 

Luna iunie 2015 

Nr.crt. Data Locaţia Tema prezentată 

1.  03.06.2015 Sediul IJJ Mureş Jandarmii Mureşeni, model de conduita 

2.  10.06.2015 Sediul Det. Jand. Jandarmii Mureşeni,model de conduita 
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Reghin 

3.  17.06.2015 Sediul Det. Jand. 
Tîrnăveni 

Jandarmii Mureşeni, model de conduita 

4.  24.06.2015 Sediul Secţiei 
Jand. Sighişoara 

Jandarmii Mureşeni, model de conduita 

Luna iulie 2015 

Nr.crt. Data Locaţia Tema prezentată 

1.  02.07.2015 Şcoli Tîrgu-Mureş Fii colegul meu, urmează cariera de 
jandarm 

2.  09.07.2015 Şcoli Sighişoara Fii colegul meu, urmează cariera de 
jandarm 

3.  16.07.2015 Şcoli Reghin Fii colegul meu, urmează cariera de 
jandarm 

4.  23.07.2015 Şcoli Tîrnăveni Fii colegul meu, urmează cariera de 
jandarm 

Luna august 2015 

Nr.crt. Data Locaţia Tema prezentată 

1.  04.08.2015 Sediul IJJ Mureş Modul de intervenţie a jandarmilor 
Prezentare şi dezbatere 

2.  11.08.2015 Sediul Det. Jand. 
Reghin 

Modul de intervenţie a jandarmilor 
Prezentare şi dezbatere 

3.  18.08.2015 Sediul Det. Jand. 
Tîrnăveni 

Modul de intervenţie a jandarmilor 
Prezentare şi dezbatere 

4.  25.08.2015 Sediul Secţiei 
Jand. Sighişoara 

Modul de intervenţie a jandarmilor 
Prezentare şi dezbatere 

Luna septembrie 2015 

Nr.crt. Data Locaţia Tema prezentată 

1.  03.09.2015 Sediul IJJ Mureş Prevenirea faptelor antisociale Prezentare 
şi dezbatere 

2.  10.09.2015 Sediul Det.Jand. 
Reghin 

Prevenirea faptelor antisociale Prezentare 
şi dezbatere 

3.  17.09.2015 Sediul Det.Jand. 
Tîrnăveni 

Prevenirea faptelor antisociale Prezentare 
şi dezbatere 

4.  31.09.2015 Sediul Secţiei 
Jand. Sighişoara 

Prevenirea faptelor antisociale Prezentare 
şi dezbatere 

Luna octombrie 2015 

Nr.crt. Data Locaţia Tema prezentată 

1.  06.10.2015 Sediul IJJ Mureş O săptămână în bleu-jandarm 

2.  13.10.2015 Sediul IJJ Mureş Forum al copiilor 

3.  20.10.2015 Sediul IJJ Mureş Mass-media şi ordinea publică 

4.  27.10.2015 Sediul IJJ Mureş Bilanţul campaniei 

Luna noiembrie  2015 

Nr.crt. Data Locaţia Tema prezentată 

1.  03.11.2015 Sediul IJJ Mureş Prevenirea faptelor antisociale Prezentare 
şi dezbatere 

2.  10.11.2015 Sediul Det.Jand. 
Reghin 

Prevenirea faptelor antisociale Prezentare 
şi dezbatere 

3.  17.11.2015 Sediul Det.Jand. 
Tîrnăveni 

Prevenirea faptelor antisociale Prezentare 
şi dezbatere 

4.  31.11.2015 Sediul Secţiei 
Jand. Sighişoara 

Prevenirea faptelor antisociale Prezentare 
şi dezbatere 

Luna decembrie 2015 

Nr.crt. Data Locaţia Tema prezentată 

1.  05.12.2015 Sediul IJJ Mureş Legislaţie naţională şi internaţională privind 
drepturile omului 

2.  12.12.2015 Sediul Det.Jand. 
Reghin 

Legislaţie naţională şi internaţională privind 
drepturile omului 
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3.  19.12.2015 Sediul Det.Jand. 
Tîrnăveni 

Legislaţie naţională şi internaţională privind 
drepturile omului 

4.  22.12.2015 Sediul Secţiei 
Jand. Sighişoara 

Legislaţie naţională şi internaţională privind 
drepturile omului 

 
Luna ianuarie 2016 

Nr.crt. Data Locaţia Tema prezentată 

5.  04.01.2016 Scoli Tîrgu-Mureş Alătură-te şi tu, poţi deveni jandarm! 

6.  11.01.2016 Scoli Sighişoara Delicventa juvenila 

7.  18.01.2016 Scoli Reghin Stop violentei în  scoli 

8.  25.01.2016 Scoli Tîrnăveni Stop consumului de droguri 

Luna februarie 2016 

Nr.crt. Data Locaţia Tema prezentată 

5.  04.02.2016 Scoli Tîrgu-Mureş Stop violentei în  scoli 

6.  11.02.2016 Scoli Sighişoara Stop consumului de droguri 

7.  18.02.2016 Scoli Reghin Alătură-te şi tu, poţi deveni jandarm! 

8.  20.02.2016 Scoli Tîrnăveni Delicventa juvenila 

Luna martie 2016 

Nr.crt. Data Locaţia Tema prezentată 

5.  10.03.2016 Sediul IJJ Mureş Ordinea şi siguranţă   publica-dezbatere şi 
dialog social cu societatea civila 

6.  17.03.2016 Sediul Det.Jand. 
Reghin 

Ordinea şi siguranţă   publica-dezbatere şi 
dialog social cu societatea civila 

7.  24.03.2016 Sediul Det.Jand. 
Tîrnăveni 

Ordinea şi siguranţă   publica-dezbatere şi 
dialog social cu societatea civila 

8.  31.03.2016 Sediul Secţiei 
Jand. Sighişoara 

Ordinea şi siguranţă   publica-dezbatere şi 
dialog social cu societatea civila 

Luna aprilie 2016 

Nr.crt. Data Locaţia Tema prezentată 

5.  03.04.2016 Sediul IJJ Mureş Prevenirea faptelor antisociale,forte de 
ordine versus societate civila 

6.  10.04.2016 Sediul Det.Jand. 
Reghin 

Prevenirea faptelor antisociale,forte de 
ordine versus societate civila 

7.  17.04.2016 Sediul Det.Jand. 
Tîrnăveni 

Prevenirea faptelor antisociale,forte de 
ordine versus societate civila 

8.  24.04.2016 Sediul Secţiei 
Jand. Sighişoara 

Prevenirea faptelor antisociale,forte de 
ordine versus societate civila 

Luna mai 2016 

Nr.crt. Data Locaţia Tema prezentată 

5.  05.05.2016 Sediul IJJ Mureş Legislaţie naţională şi internaţională privind 
drepturile omului 

6.  12.05.2016 Sediul Det.Jand. 
Reghin 

Legislaţie naţională şi internaţională privind 
drepturile omului 

7.  19.05.2016 Sediul Det.Jand. 
Tîrnăveni 

Legislaţie naţională şi internaţională privind 
drepturile omului 

8.  26.05.2016 Sediul Secţiei 
Jand. Sighişoara 

Legislaţie naţională şi internaţionala privind 
drepturile omului 

Luna iunie 2016 

Nr.crt. Data Locaţia Tema prezentată 

5.  03.06.2016 Sediul IJJ Mureş Jandarmii Mureşeni, model de conduita 

6.  10.06.2016 Sediul Det.Jand. 
Reghin 

Jandarmii Mureşeni, model de conduita 

7.  17.06.2016 Sediul Det.Jand. 
Tîrnăveni 

Jandarmii Mureşeni, model de conduita 

8.  24.06.2016 Sediul Secţiei 
Jand. Sighişoara 

Jandarmii Mureşeni, model de conduita 
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Luna iulie 2016 

Nr.crt. Data Locaţia Tema prezentată 

5.  02.07.2016 Scoli Tîrgu-Mureş Fii colegul meu, urmează cariera de 
jandarm. 

6.  09.07.2016 Scoli Sighişoara Fii colegul meu, urmează cariera de 
jandarm. 

7.  16.07.2016 Scoli Reghin Fii colegul meu, urmează cariera de 
jandarm. 

8.  23.07.2016 Scoli Tîrnăveni Fii colegul meu, urmează cariera de 
jandarm. 

Luna august 2016 

Nr.crt. Data Locaţia Tema prezentată 

5.  04.08.2016 Sediul IJJ Mureş Modul de intervenţie a jandarmilor. 
Prezentare şi dezbatere. 

6.  11.08.2016 Sediul Det.Jand. 
Reghin 

Modul de intervenţie a jandarmilor. 
Prezentare şi dezbatere. 

7.  18.08.2016 Sediul Det.Jand. 
Tîrnăveni 

Modul de intervenţie a jandarmilor. 
Prezentare şi dezbatere. 

8.  25.08.2016 Sediul Secţiei 
Jand. Sighişoara 

Modul de intervenţie a jandarmilor. 
Prezentare şi dezbatere. 

Luna septembrie 2016 

Nr.crt. Data Locaţia Tema prezentată 

5.  03.09.2016 Sediul IJJ Mureş Prevenirea faptelor antisociale. Prezentare 
şi dezbatere. 

6.  10.09.2016 Sediul Det.Jand. 
Reghin 

Prevenirea faptelor antisociale. Prezentare 
şi dezbatere. 

7.  17.09.2016 Sediul Det.Jand. 
Tîrnăveni 

Prevenirea faptelor antisociale. Prezentare 
şi dezbatere. 

8.  31.09.2016 Sediul Secţiei 
Jand. Sighişoara 

Prevenirea faptelor antisociale. Prezentare 
şi dezbatere. 

Luna octombrie 2016 

Nr.crt. Data Locaţia Tema prezentată 

5.  06.10.2016 Sediul IJJ Mureş O săptămână  în  bleu-jandarm 

6.  13.10.2016 Sediul IJJ Mureş Forum al copiilor 

7.  20.10.2016 Sediul IJJ Mureş Mass-media şi ordinea publica 

8.  27.10.2016 Sediul IJJ Mureş Bilanţul campaniei 

Luna noiembrie  2016 

Nr.crt. Data Locaţia Tema prezentată 

5.  03.11.2016 Sediul IJJ Mureş Prevenirea faptelor antisociale. Prezentare 
şi dezbatere. 

6.  10.11.2016 Sediul Det.Jand. 
Reghin 

Prevenirea faptelor antisociale. Prezentare 
şi dezbatere. 

7.  17.11.2016 Sediul Det.Jand. 
Tîrnăveni 

Prevenirea faptelor antisociale. Prezentare 
şi dezbatere. 

8.  31.11.2016 Sediul Secţiei 
Jand. Sighişoara 

Prevenirea faptelor antisociale. Prezentare 
şi dezbatere. 

Luna decembrie 2016 

Nr.crt. Data Locaţia Tema prezentată 

5.  05.12.2016 Sediul IJJ Mureş Legislaţie naţională şi internaţională privind 
drepturile omului 

6.  12.12.2016 Sediul Det.Jand. 
Reghin 

Legislaţie naţională şi internaţională privind 
drepturile omului 

7.  19.12.2016 Sediul Det.Jand. 
Tîrnăveni 

Legislaţie naţională şi internaţională privind 
drepturile omului 

8.  22.12.2016 Sediul Secţiei 
Jand. Sighişoara 

Legislaţie naţională şi internaţională privind 
drepturile omului 

 


