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Anexa nr.1 

 

 

 

PROGRAM DE INTERES PUBLIC JUDEȚEAN             
”SIGURANȚA CETĂȚEANULUI - PARTENERIAT IN SLUJBA  
COMUNITĂȚII” 

 

CADRU GENERAL  
 
Siguranța comunității mureșene este misiunea comună a mai multor 
instituții, care, alături și cu susținerea autorităților locale/județene, își 
unesc și sincronizează eforturile în vederea asigurării și consolidării 
sentimentului de siguranță a cetățeanului. 
Abordarea integrată este deosebit de importantă pentru atingerea 
obiectivelor stabilite în domeniul siguranței publice. 
În urma analizei privind prioritățile și obiectivele de interes județean, care 
a avut în vedere indicatorii minimali de performanță pentru creșterea 
capacității operaționale, a rezultat nevoia de conjugare a eforturilor în 
sectorul ordinii și siguranței publice, prin alocarea unor resurse financiare în 
vederea achiziționării unor bunuri materiale. 
 
SCOP 
 
Gestionarea situațiilor generate de către animalele sălbatice,  de natură să 
pună în pericol viața, integritatea corporală ori sănătatea persoanelor sau 
bunurile acestora, precum și pentru realizarea unei intervenții eficiente la 
acest gen de evenimente. 
 
OBIECTIVE 
 
Optimizarea calității în executarea misiunilor ce implică gestionarea 
situațiilor generate de animalele sălbatice de către efectivele din cadrul  
Inspectoratului de Jandarmi Județean Mureș; 
Creșterea capacității operaționale și a performanței structurilor care 
intervin la situațiile generate de apariția animalelor sălbatice, în apropierea 
și în interiorul localităților județului Mureș. 
 

                               PERIOADA DE DERULARE: 2019 - 2020  
 

                    LOCUL DE DERULARE: Județul Mureș 
 
                    PARTENERI: 
 
                    Inspectoratul de Jandarmi Județean Mureș; 

                               Consiliul Județean Mureș. 
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RESPONSABILITĂȚI: 
Consiliul Județean Mureș 
 
Se va implica în asigurarea resurselor financiare pentru achiziționarea 
bunurilor materiale, conform Anexei; 
 
 
Va promova programul partenerial ca pe un efort comun în interesul 
cetățeanului. 
 
Inspectoratul de Jandarmi Județean Mureș: 
 
Se va implica în eficientizarea activităților desfășurate pe linia gestionării 
situațiilor generate de către animalele sălbatice; 
 
Va asigura exploatarea în condiții corespunzătoare a bunurilor materiale 
achiziționate în cadrul programului; 
 
Va asigura mentenanța bunurilor materiale achiziționate în cadrul 
programului; 
 
Va asigura pregătirea operatorilor ce utilizează bunurile materiale 
achiziționate în cadrul programului, prin executarea de ședințe de 
antrenament în poligonul de tragere; 
 
Va asigura achiziționarea bunurilor materiale necesare executării ședințelor 
de tragere de antrenament; 
 
Va promova programul partenerial ca pe un efort comun în interesul 
cetățeanului. 
 

                                ACTIVITĂȚI PENTRU IMPLEMENTAREA OBIECTIVELOR 
 

Pregătirea operatorilor care intervin la evenimente generate de apariția 
animalelor sălbatice; 
Intervenția promptă și eficientă impotriva animalelor sălbatice care pun în 
pericol viața, integritatea corporală ori sănătatea persoanelor sau bunurile 
acestora. 
 
 

                        REZULTATE PRECONIZATE 
  

Creșterea gradului de securitate al cetățeanului. 
Creșterea calității activității de intervenție în cazul apariției animalelor 
sălbatice în apropierea și în interiorul localităților județului Mureș. 
Creșterea nivelului de încredere a cetățenilor în Jandarmeria Română și în 
autoritățile publice locale. 
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 BUGETUL PROGRAMULUI: 
 

Denumirea bunurilor materiale 
necesare 

Cantitate 

preț 
unitar cu 

TVA 
(lei) 

TOTAL    
 

(lei) 

CONTRIBUȚIA CJM 

Kit armă pentru tranchilizare cu CO2 – 

distanță de tragere 50 – 60 m 
     1 CPL 13.500 13.500 

Țeavă de schimb standard din carbon 
cu diametrul de 13 mm pentru 
utilizarea seringilor de la 5 ml până la 
20 ml 

1 buc 1.000 1.000 

Capsule CO2C3 – 16 g  20 buc 
 

20 
 

400 
 

Seringi tranchilizante pentru calibru 
13 mm – 15 ml-S15V 

10 buc 
 

185 
 

1.850 
 

Seringi tranchilizante pentru calibru 
13 mm – 20 ml-S20V 

10 buc 210 2.100 

Ac pentru seringi - O 2 mm x 60 mm 10 buc 50 500 

Ac pentru seringi - O 2 mm x 80 mm      10 buc  
       

45  
 

450  
 

Set umplere seringi 5 – 20 ml FUL 50 V 1 buc               200     200 

TOTAL ASIGURAT DE CJM 20.000 

CONTRIBUȚIA IJJM 

Capsule CO2C3 – 16 g  10 buc 
 

20 
 

200 
 

Seringi tranchilizante pentru calibru 
13 mm – 15 ml-S15V 

5 buc 
 

185 
 

925 
 

Ac pentru seringi - O 2 mm x 80 mm      5 buc  
       

45  
 

225  
 

Ulei întreținere armament       2   l              50     100 

TOTAL CONTRIBUȚIE IJJM 1.450 

TOTAL BUGET PROGRAM  21.450 

 


