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Jandarmii clujeni asigură măsurile de ordine
cu ocazia „Zilei Unirii Principatelor Române”

Cu prilejul „Zilei Unirii Principatelor Române”, jandarmii din cadrul
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Cluj şi Grupării de Jandarmi Mobile ClujNapoca vor asigura măsuri de ordine publică în municipiul Cluj-Napoca, în zonele
în care se vor organiza manifestări dedicate acestui eveniment, după cum urmează:
« asigurarea măsurilor de ordine publică, începând cu ora 10.00, pe timpul
depunerilor de coroane şi jerbe de flori la bustul domnitorului Alexandru Ioan
Cuza şi participarea cu un pluton gardă de onoare la ceremonia militară
dedicată „Zilei Unirii Principatelor Române”;
« asigurarea măsurilor de ordine publică pe timpul spectacolului organizat în
Piaţa Unirii, cu ocazia împlinirii a 158 de ani de la înfăptuirea ,,Micii Uniri”;
« asigurarea ordinii publice pe timpul jocurilor de artificii;
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« constituirea unor rezerve de intervenţie pregătite să intervină în situaţia
tulburării ordinii publice.
Misiunea jandarmilor este aceea de asigurare a unui climat de ordine şi
siguranţă publică pe traseele de afluire/defluire ale participanţilor la aceste
manifestări precum şi de asigurare a ordinii publice în zona de desfăşurare a
acestora.
Jandarmii clujeni recomandă cetăţenilor să acorde o atenţie sporită modului de
păstrare şi asigurare a bunurilor şi obiectelor personale (genţi, poşete, etc.) şi a celor
de valoare şi să evite conflictele cu persoanele aflate sub influenţa băuturilor
alcoolice.
Reamintim cetăţenilor că pentru eventuale sesizări se pot adresa cu încredere
jandarmilor prezenți la fața locului sau pot apela Serviciul Național Unic pentru
Apeluri de Urgență 112.
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