
                          ROMÂNIA                                                                  PROIECT                                                            
                     JUDEŢUL MUREŞ 
                  CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

                                                                                            

                      HOTĂRÂREA NR. ____ 

  din 31 octombrie 2013 
 

pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi  
Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor – Regiunea 2 Mureş în vederea organizării 

Campaniei de informare, dialog social şi prevenire „Jandarmeria pe înţelesul tuturor” 
 
 
 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Având în vedere Expunerea de motive nr.20.610/24.X.2013 a Direcţiei Economice, 

adresa nr. 19307 din 09.10.2013, a Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor – Regiunea 2 
Mureş şi avizele comisiilor de specialitate, 
            În temeiul prevederilor art.91, alin.(6), litera "a" şi ale art.97, alin.(1) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

                                                                 hotărăşte: 

  Art.1. Se aprobă cooperarea dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia 
Internaţională a Poliţiştilor – Regiunea 2 Mureş pentru organizarea Campaniei de 
informare, dialog social şi prevenire „Jandarmeria pe înţelesul tuturor”, în condiţiile 
prevăzute în Convenţia cuprinsă în anexa, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
Art.2. Se împuterniceşte domnul Ciprian Dobre, preşedintele Consiliului Judeţean 

Mureş, cu semnarea actului prevăzut la art.1.  
          Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean 
Mureş şi Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor – Regiunea 2 Mureş, cu sediul în Tîrgu-
Mureş, str. Rodniciei, nr. 18/3, jud. Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 
 
                                             
       
 
                      PREŞEDINTE                                              AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
  SECRETAR 
                    Ciprian Dobre     
   Paul Cosma 
            
 

  

 

 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot021_2011.htm#exp#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa_hot021_2011.doc


 

JUDEŢUL MUREŞ                    
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Direcţia Economică 
Nr. 20.610/24.10.2013 

EXPUNERE DE MOTIVE 
pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi  

Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor – Regiunea 2 Mureş în vederea organizării Campaniei de informare, 
dialog social şi prevenire „Jandarmeria pe înţelesul tuturor” 

 
Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor - Regiunea 2 Mureş, prin adresa cu nr. 19307/09.10.2013 solicită 

autorităţii publice judeţene sprijin pentru organizarea Campaniei de informare, dialog social şi prevenire 
„Jandarmeria pe înţelesul tuturor”, prin intermediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Mureş, care se va 
desfăşura în judeţul Mureş, în perioada 01.09.2013 – 01.09.2014. 

Campania reuneşte sub titlul Jandarmeria pe înţelesul  tuturor, trei  domenii  de  activitate - informarea  
publică, prevenirea faptelor antisociale şi dialogul social, domenii care se transformă în componente ale unui 
demers menit să justifice poziţia Jandarmeriei mureşene, ca instituţie în slujba cetăţeanului. Din acest motiv, 
se intensifică eforturile spre realizarea unei deschideri către public, identificarea, construirea şi consolidarea 
parteneriatelor cu reprezentanţi ai societăţii civile, în urma cărora activitatea Jandarmeriei mureşene  să poată 
fi cunoscută, înţeleasă şi justificat apreciată de către beneficiari. 

Scopul campaniei - Informarea cetăţenilor indiferent de vârstă, naţionalitate, zonă geografică, mediu 
social, etnie, educaţie, religie sau profesie, constă în crearea legăturilor directe cu cetăţenii, prin sesiuni 
informative cu privire la capacităţile Jandarmeriei mureşene de a se constitui în garant permanent şi 
nediscriminatoriu al drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, conştientizând societatea civilă prin acţiuni preventiv-
educative, de rolul pe care instituţia î l  îndeplineşte în lupta împotriva criminalităţii, a violenţei şi discriminărilor 
de orice fel, intenţionând să ajungă la crearea unui „model de conduită”. Pentru realizarea acestui model de 
conduită, se va iniţia un dialog cu reprezentanţi ai ONG-urilor, cu formatorii de opinie (bloggeri, reprezentanţi 
mass-media, etc.) şi cu reprezentanţi ai altor instituţii ale statului, având ca temei actuala legislaţie naţională şi 
internaţională privind respectarea drepturilor omului, de a colabora în diferite situaţii, de a purta discuţii 
deschise cu privire la ameliorarea cadrului procedural, precum şi de a încheia parteneriate şi colaborări 
ulterioare. 
 Întrucât s-a considerat de fiecare dată că activitatea desfăşurată de Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Mureş este benefică pentru păstrarea unui climat de normalitate şi siguranţă publică la nivelul 
judeţului nostru, în considerarea semnificaţiei acestei campanii adresată societăţii civile şi instituţiilor publice 
locale, propunem participarea Consiliului Judeţean Mureş la realizarea acestei campanii, prin asigurarea unor 
produse şi servicii necesare derulării acesteia, în limita sumei de 6.000 lei, aşa cum este prevăzut în 
Convenţia de cooperare, anexa la prezentul proiect de hotărâre. 

  În acest sens, fată de prevederile art.91, alin.(1), lit."e" coroborate cu ale alin.(6) lit."a" din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit 
cărora, în exercitarea atribuţiilor privind cooperarea instituţională, consiliul judeţean poate încheia convenţii de 
cooperare cu alte persoane fizice sau juridice, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi 
realizării în comun a unor acţiuni de interes public judeţean, propunem aprobarea cooperării cu Asociaţia 
Internaţională a Poliţiştilor - Regiunea 2 Mureş, conform proiectului de hotărâre alăturat. 
                                        
                          Preşedinte 
                                       Ciprian Dobre                                                             Director Economic 
                                                                    Bartha Iosif 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Mihaela Iordache 



 
 ROMÂNIA                                    ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ  
JUDEŢUL MUREŞ                 A POLIŢIŞTILOR REGIUNEA - 2 MUREŞ   
CONSILIUL JUDEŢEAN            Nr._________/___________                                        
Direcţia Economică                                                                                                                
Nr.______/__________ 

 
CONVENŢIE DE COLABORARE 

 
 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. „e” şi alin. (6) lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
1. PĂRŢILE 
1.1. Consiliul Judeţean Mureş, cu sediul în Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr.1, judeţul Mureş, tel. 
0265.263.211, fax: 0265-268.718, reprezentat prin Preşedinte - Ciprian Dobre, pe de o parte,  
       şi 
1.2. Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor -  Regiunea 2 Mureş, cu sediul în Tîrgu-Mureş, str. Rodniciei, 
nr.18/3, jud. Mureş, tel: 0745510422, cod fiscal 24263780, având cont bancar nr. RO 45 BPOS 27306760358 
RON 02 deschis la BancPost SucursalaTîrgu-Mureş, reprezentat prin Preşedinte – Marian Dobre, pe de altă 
parte, au convenit încheierea prezentei convenţii de cooperare, în următoarele condiţii: 
 
2. OBIECTUL ŞI SCOPUL   
 
2.1. Obiectul convenţiei îl constituie cooperarea părţilor în vederea realizării Campaniei de informare, dialog 
social şi prevenire „Jandarmeria pe înţelesul tuturor”, care se va desfăşura în perioada 01.09.2013 – 
01.09.2014. 
 
2.2. 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. 

3. DURATA 
3.1. Prezenta convenţie intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi şi încetează să producă efecte 
la data de 15.09.2014. 

4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

4.1. Obligaţii comune: 
4.1.1. Părţile se obligă să asigure aducerea la îndeplinire a obiectului convenţiei şi a programului campaniei de 
interes public judeţean menţionat la punctul 2.2 şi să se susţină reciproc în vederea atingerii obiectivului 
comun. 
4.1.2. Părţile se vor informa reciproc asupra stadiului şi modului de îndeplinire a sarcinilor care le revin în 
derularea activităţilor campaniei, prin rapoarte semestriale.  
 
4.2. Consiliul Judeţean Mureş se obligă: 
a) să achiziţioneze produsele şi serviciile necesare derulării activităţilor campaniei, în limita sumei de 6.000 lei, 
conform anexei nr.2 la prezenta Convenţie; 
b) să încheie cu Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor -  Regiunea 2 Mureş, un contract de comodat pentru 
asigurarea folosinţei produselor achiziţionate în baza prezentei convenţii de colaborare, pe durata acesteia, 
stipulată la art.3.1.  
 
4.3. Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor -  Regiunea 2 Mureş se obligă: 
a) să asigure diferenţa de necesar pentru buna  desfăşurare a campaniei de informare; 



b) 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”. 

 
5. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR - LITIGII 
5.1. Pentru neexecutarea, sau executarea necorespunzătoare, ori cu rea credinţă, a obligaţiilor asumate prin 
prezenta Convenţie, partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese. 
5.2. 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.      

 
6. DISPOZIŢII FINALE 
6.1. Prezenta Convenţie poate fi modificată prin acordul de voinţă al părţilor, exprimat prin act adiţional scris.  
 
6.2. Prezenta Convenţie s-a încheiat azi, ____________, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 

 
 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ                                                      ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ A                                                          
        PREŞEDINTE                                                                     POLIŢIŞTILOR – REGIUNEA 2 MUREŞ                                                                                                                              
 PREŞEDINTE 
        Ciprian Dobre                                                             Marian Dobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr.1 la Convenţia de cooperare 



 
 PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR DIN CADRUL CAMPANIEI 

„JANDARMERIA PE ÎNŢELESUL TUTUROR” 
 

Luna octombrie 2013  
Nr.crt. Data Locaţia Tema prezentată 

1.  21.10.2013 Şcoli Tîrgu Mureş Delicvenţa juvenilă  

2.  28.10.2013 Şcoli  Sighişoara Stop violenţei în şcoli 

3.  29.10.2013 Şcoli Reghin Stop consumului de droguri 

4.  31.10.2013 Şcoli Tîrnăveni Alătură-te şi tu, poţi deveni jandarm! 

 
Luna noiembrie 2013 

Nr.crt. Data Locaţia Tema prezentată 

1.  04.11.2013 Şcoli Tîrgu Mureş Alătură-te şi tu, poţi deveni jandarm! 

2.  11.11.2013 Şcoli  Sighişoara Delicvenţa juvenilă 

3.  18.11.2013 Şcoli Reghin Stop violenţei în şcoli 

4.  25.11.2013 Şcoli Tîrnăveni Stop consumului de droguri 

 
Luna decembrie 2013 

Nr.crt. Data Locaţia Tema prezentată 

1.  04.12.2013 Şcoli Tîrgu Mureş Stop violenţei în şcoli 

2.  11.12.2013 Şcoli  Sighişoara Stop consumului de droguri 

3.  18.12.2013 Şcoli Reghin Alătură-te şi tu, poţi deveni jandarm! 

4.  20.12.2013 Şcoli Tîrnăveni Delicventa juvenila 

 
Luna ianuarie 2013 

Nr.crt. Data Locaţia Tema prezentată 

1.  10.01.2014 Sediul IJJ Mureş Ordinea şi siguranţa publica-dezbatere şi dialog social cu 
societatea civila 

2.  17.01.2014 Sediul Det. Jand. Reghin Ordinea şi siguranţa publica-dezbatere şi dialog social cu 
societatea civila 

3.  24.01.2013 Sediul Det. Jand. 
Tîrnăveni 

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

4.  31.01.2014 Sediul Secţiei Jand.  
Sighişoara 

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

 
Luna februarie 2014 

Nr.crt. Data Locaţia Tema prezentată 

1.  03.02.2014 Sediul IJJ Mureş Prevenirea faptelor antisociale,forte de ordine versus societate 
civila 

2.  10.02.2014 Sediul Det. Jand. Reghin Prevenirea faptelor antisociale,forte de ordine versus societate 
civila 

3.  17.02.2014 Sediul Det. Jand. 
Tîrnăveni 

Prevenirea faptelor antisociale,forte de ordine versus societate 
civila 

4.  24.02.2013 Sediul Secţiei Jand.  
Sighişoara 

Prevenirea faptelor antisociale,forte de ordine versus societate 
civila 

Luna martie 2014 
Nr.crt. Data Locaţia Tema prezentată 

1.  05.03.2014 Sediul IJJ Mureş Legislaţie naţionala şi internaţională privind drepturile omului 

2.  12.03.2014 Sediul Det. Jand. Reghin Legislaţie naţională şi internaţională privind drepturile omului 

3.  19.03.2014 Sediul Det. Jand. 
Tîrnăveni 

Legislaţie naţională şi internaţională privind drepturile omului 

4.  26.03.2014 Sediul Secţiei Jand.  
Sighişoara 

Legislaţie naţională şi internaţională privind drepturile omului 

Luna aprilie 2014 
Nr.crt. Data Locaţia Tema prezentată 

1.  03.04.2014 Sediul IJJ Mureş Jandarmii Mureşeni,model de conduita 



2.  10.04.2014 Sediul Det. Jand. Reghin Jandarmii Mureşeni,model de conduita 

3.  17.04.2014 Sediul Det. Jand. 
Tîrnăveni 

Jandarmii Mureşeni,model de conduita 

4.  24.04.2014 Sediul Secţiei Jand.  
Sighişoara 

Jandarmii Mureşeni,model de conduita 

 
Luna mai 2014 

Nr.crt. Data Locaţia Tema prezentată 

1.  02.05.2014 Şcoli Tîrgu Mureş Fii colegul meu, urmează cariera de jandarm. 

2.  09.05.2014 Şcoli  Sighişoara Fii colegul meu,urmează cariera de jandarm. 

3.  16.05.2014 Şcoli Reghin Fii colegul meu,urmează cariera de jandarm. 

4.  23.05.2014 Şcoli Tîrnăveni Fii colegul meu,urmează cariera de jandarm. 

 
Luna iunie2014 

Nr.crt. Data Locaţia Tema prezentată 

1.  04.06.2014 Sediul IJJ Mureş Modul de intervenţie a jandarmilor. Prezentare şi dezbatere. 

2.  11.06.2014 Sediul Det. Jand. Reghin Modul de intervenţie a jandarmilor. Prezentare şi dezbatere. 

3.  18.06.2014 Sediul Det. Jand. 
Tîrnăveni 

Modul de intervenţie a jandarmilor. Prezentare şi dezbatere. 

4.  25.06.2014 Sediul Secţiei Jand.  
Sighişoara 

Modul de intervenţie a jandarmilor. Prezentare şi dezbatere. 

 
Luna iulie 2014 

Nr.crt. Data Locaţia Tema prezentată 

1.  03.07.2014 Sediul IJJ Mureş Prevenirea faptelor antisociale. Prezentare şi dezbatere. 

2.  10.07.2014 Sediul Det. Jand. Reghin Prevenirea faptelor antisociale. Prezentare şi dezbatere. 

3.  17.07.2014 Sediul Det. Jand. 
Tîrnăveni 

Prevenirea faptelor antisociale. Prezentare şi dezbatere. 

4.  31.07.2014 Sediul Secţiei Jand.  
Sighişoara 

Prevenirea faptelor antisociale. Prezentare şi dezbatere. 

 
Luna august 2014 
Nr.crt. Data Locaţia Tema prezentată 

1.  06.08.2014 Sediul IJJ Mureş O săptămână în bleu-jandarm 

2.  13.08.2014 Sediul IJJ Mureş Forum al copiilor 

3.  20.08.2014 Sediul IJJ Mureş Mass media şi ordinea publica 

4.  27.08.2014 Sediul IJJ Mureş Bilanţul campaniei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr.2 la Convenţia de cooperare 
 
 
 



 
 

DEVIZ ESTIMATIV –  SOLICITAREA DE FINANŢARE DE LA CONSILIUL JUDEŢEAN 
MUREŞ  PENTRU ORGANIZAREA  CAMPANIEI  “JANDARMERIA PE ÎNŢELESUL 

TUTUROR” 
 
 

a) Achiziţonare de dotări tehnice pentru derularea campaniei: 
 

1. Videoproiector = 3.000 lei 
 
2. Ecran proiecţie = 300 lei 

 
3. Tabletă 3G = 2.000 lei 

 
TOTAL achiziţii dotări tehnice = 5.300 lei 
 

b) Achizionare de materiale promoţionale : 
 

1. Afişe/pliante = 700 lei 
 

TOTAL material promoţionale = 700 lei 
 

                                        VALOARE TOTALĂ – 6.000 lei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


