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RAPORTUL ANUAL  

asupra eficienței activității desfășurate, în anul 2019, de către structurile însărcinate cu  

asigurarea unui climat de siguranță și securitate publică în județul Covasna  

 

 

Anual, Comisia de planificare, stabilire și evaluare a indicatorilor de performanță minimali 

a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna elaborează Raportul anual asupra eficienței 

activității desfășurate, de structurile însărcinate cu asigurarea unui climat de siguranță și securitate 

publică în județul Covasna și anume: a Inspectoratului de Poliție Județean Covasna, a 

Inspectoratului de Jandarmi Județean “Gheorghe Doja” Covasna, a Inspectoratului pentru Situații 

de Urgență „Mihai Viteazul” al județului Covasna și al Poliției Locale a municipiului Sfântu 

Gheorghe, în baza prevederilor art. 15 alineat (2) lit. f) din Regulamentul de organizare și 

funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

787/2002, și cu cele ale art. 30 alineat (2) lit. f) din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna, aprobat prin Hotărârea nr. 163/2016 a Consiliului 

Județean Covasna cu modificările și completările ulterioare. 

Prezentul raport cuprinde aspecte concrete și date statistice comparative din activitatea 

desfășurată în anul 2019 de către instituțiile județene abilitate cu apărarea drepturilor și libertăților 

fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea 

infracțiunilor, respectării ordinii și liniștii publice în județul Covasna, după cum urmează: 

 

INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN COVASNA 
 

 

Activitatea Inspectoratului de Poliție Județean Covasna, în anul 2019, a avut ca scop 

promovarea unui sistem integrat de ordine și siguranță publică, proactiv, orientat către nevoile de 

securitate și în serviciul cetățenilor, creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni prin 

protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, menținerea siguranței rutiere, precum și 

diminuarea/menținerea la un nivel minim a infracționalității, în special a celei comise cu mare 

violență. 

Pe parcursul anului 2019 gestionarea corespunzătoare a resurselor umane a constituit o 

prioritate, astfel față de anul 2018, procentul de încadrare la nivelul inspectoratului a crescut cu 2,7 %; 

procentul de încadrare ajungând la 82,2%. 

Pentru servirea comunității și prevenirea criminalității, polițiștii covăsneni au executat peste 

15.000 de intervenții la evenimente, peste 1500 de acțiuni cu efective lărgite, precum și peste 1500 de 

participări la măsuri de ordine cu ocazia adunărilor publice. 
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De asemenea s-a intervenit la aproape 6000 de apeluri ale cetățenilor efectuate prin Sistemul 

Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. 

ACTIVITATEA PREVENTIVĂ 

Activitatea de prevenire a criminalității s-a axat, în principal, pe implementarea la nivelul 

inspectoratului a programelor elaborate în baza priorităților naționale și locale, inițierea și 

continuarea de proiecte și campanii secvențiale de prevenire a criminalității, realizarea de cercetări și 

analize. 

În acest sens, pe parcursul anului 2019 au fost organizate 176 activități în comun cu unitățile 

de învățământ și de ocrotire, la care au participat peste 6600 de elevi, aproape 400 de cadre didactice 

și peste 600 de  părinți ai elevilor. Totodată, au fost organizate 20 întâlniri cu instituțiile partenere în 

cadrul activităților preventive desfășurate. 

Pentru că siguranța în școli reprezintă o prioritate pentru polițiștii covăsneni, în cursul 

anului 2019 au fost adaptate permanent  dispozitivele de ordine și siguranță publică în funcție de 

programul unităților de învățământ, evenimentele și examenele din mediul școlar, activitățile 

extracurriculare. Polițiștii vor continua să fie prezenți în școli cu activități preventive dedicate elevilor 

și nu numai, menirea acestor întâlniri fiind acela de a-i educa pe tineri în sensul adoptării unui 

comportament preventiv, bazat pe cunoașterea și respectarea normelor legale. 

În scopul prevenirii delincvenței juvenile în incinta și zonele adiacente unităților de 

învățământ preuniversitar, zilnic polițiștii au asigurat prezența în aceste zone. 

Se poate concluziona că situația criminalității în unitățile de învățământ și în zonele 

adiacente acestora este sub control, activitățile desfășurate fiind de natură a asigura siguranța 

derulării procesului de învățământ în condiții foarte bune. 

 

COMBATEREA CRIMINALITĂȚII 

Combaterea criminalității a constituit un obiectiv prioritar pentru Inspectoratul de Poliție 

Județean Covasna, reprezentând unul dintre segmentele principale ale activității polițiștilor, aceștia 

fiind 24/24, 7 zile din 7 prezenți în teren pentru menținerea climatului de siguranță publică, pentru 

depistarea celor care comit fapte ilicite și tragerea acestora la răspundere, potrivit prevederilor legale. 

Nivelul criminalității în anul 2019, prezintă, în general, valori apropiate de cele înregistrate 

în anul precedent, acțiunile polițiștilor fiind desfășurate în permanență în funcție de evoluția situației 

operative, măsurile fiind dispuse astfel încât activitățile de prevenire și combatere a faptelor ilegale să 

aibă eficiența scontată. 

În anul 2019, numărul total al infracțiunilor sesizate în județul Covasna a înregistrat o ușoară 

creștere față de anul precedent cu 0,68%. 

Din totalul infracțiunilor sesizate, 63% reprezintă infracțiuni judiciare, iar 54,31% dintre 

acestea reprezentând infracțiuni contra persoanei. 

Pe parcursul anului 2019 s-a înregistrat o creștere a infracțiunilor contra persoanei cu 1,9% 

față de anul 2018. 
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Din totalul infracțiunilor contra persoanei ponderea cea mai mare o au infracțiunile contra 

integrității corporale sau sănătății (79%), dintre acestea, cele mai multe fiind infracțiunile de loviri sau 

alte violențe, fiind sesizate un număr de 974 de astfel de fapte. 

La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Covasna au fost emise 88 de ordine de 

protecție provizorie pe parcursul anului 2019. 

Infracțiunile contra patrimoniului (ex. furt, distrugere) reprezintă un alt segment important 

al criminalității sesizate, în 2019 trendul faptelor îndreptate împotriva patrimoniului înregistrând o 

scădere de 4,1%. 

Furturile, în procent de 55%, reprezintă cel mai important segment al infracțiunilor contra 

patrimoniului, iar faptele de tâlhărie reprezintă doar 0,40% din totalul infracțiunilor contra 

patrimoniului. La nivelul județului Covasna s-a înregistrat o scădere de 30% a infracțiunilor de 

tâlhărie. 

Față de anul 2018 numărul total al furturilor a înregistrat o scădere de 8%, de la 975 de fapte 

la 897, iar numărul furturilor din locuințe și societăți comerciale a scăzut semnificativ cu un procent 

de 21%. 

Totodată, în ceea ce privește infracțiunile contra patrimoniului, pe parcursul anului 2019, s-

au înregistrat creșteri ale furturilor din buzunare, poșete, genți etc. (13%) precum și ale furturilor din 

autovehicule fiind înregistrată o creștere cu 17 de astfel de fapte față de anul trecut, de la 19 fapte la 

36. Furturile de autovehicule au scăzut considerabil cu un procent de 40 %. 

În ceea ce privește infracțiunile de mare violență, trebuie menționat faptul că acestea se 

mențin la un nivel foarte scăzut reprezentând un procent de numai 0,43% din infracțiunile contra 

persoanei. 

Este de menționat faptul că la nivelul județului Covasna nu au rămas cauze penale privind 

săvârșirea unor infracțiuni contra vieții persoanei (omor, tentativă de omor) cu autori neidentificați. 

În toate cazurile sesizate, au fost efectuate cercetări în cadrul unor echipe operative complexe, autorii 

acestor fapte fiind identificați și referiți organelor judiciare competente pentru luarea de măsuri 

legale. 

Referitor la siguranța traficului rutier, efectivele de poliție rutieră au organizat și desfășurat 

în cursul anului 2019 un număr de 1580 de acțiuni, în vederea reducerii cauzelor care au generat 

producerea de accidente rutiere grave. 

La nivelul județului Covasna, în perioada de referință, s-au înregistrat 107 de accidente 

rutiere, soldate cu rănirea gravă a 10 persoane, rănirea ușoară a 55 de persoane și decesul a 23 

persoane. 

În mediul rural au fost sesizate 1950 infracțiuni, din care 58 de natură economico-financiară, 

1269 judiciare și 623 de altă natură. 

Infracțiunile contra persoanei au crescut la 796 (+64) infracțiuni; infracțiunile contra 

patrimoniului au scăzut cu 69 fapte la 608, iar, infracțiunile de furt au scăzut cu 48 fapte, la 337. 
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Pe linia combaterii criminalității economico-financiare, în 2019 polițiștii de la structurile de 

profil au desfășurat peste 350 de acțiuni și controale, în urma cărora au fost constatate 175 de 

contravenții pentru care au fost aplicate sancțiuni de peste 55.000 de lei. 

Totodată, în anul 2019 s-au înregistrat 238 de infracțiuni de natură economico-financiară, au 

fost confiscate bunuri și mărfuri în valoare de 34.600 lei, 1211 litri băuturi alcoolice și 31.420 fire 

țigarete de contrabandă. 

Rezultatele, în domeniul prevenirii și a combaterii infracțiunilor economico-financiare, sunt 

relevante: în urma acestor activități s-a reușit recuperarea unui prejudiciu de 15.813.650 lei. 

Combaterea delictelor silvice a fost, de asemenea, o prioritate pentru polițiști, în urma 

acțiunilor și controalelor efectuate, se constată o scădere cu 22% a infracționalității sesizate în 

domeniul silvic. Astfel, au fost desfășurate 831 acțiuni ocazie cu care au fost aplicate 589 sancțiuni 

contravenționale în valoare totală de 879,25 mii de lei și s-a dispus confiscarea faptică a peste 2000  

mc material lemnos în valoare de aproape 650 de mii de lei. 

În ceea ce privește regimul armelor, explozivilor și a substanțelor periculoase, polițiștii 

covăsneni au executat peste 1300 de acțiuni și controale, constatând 111 infracțiuni și aplicând 27 

sancțiuni contravenționale, cu valoare totală de 46.300 de lei. Au fost ridicate 21 arme de foc și 236 

bucăți de muniție, 6,3 kg articole pirotehnice și 13 proiectile/grenade. 

Pentru mărirea gradului de siguranță al cetățenilor polițiștii de proximitate covăsneni au 

desfășurat, în anul 2019, 764  de activități de verificare în petiții, din care 734 au fost soluționate. 

Totodată, aceștia au desfășurat 1614 de activități directe în comunitate, 248 de întâlniri cu persoane 

de vârsta a treia, au consiliat peste 1700 de persoane și au desfășurat aproape 1200 de activități în 

unități de învățământ și la asociații de locatari. 

Serviciul pentru Acțiuni Speciale a executat peste 600 de misiuni de intervenție și patrulare 

cu autospecialele din dotare, totodată, aceștia participând la efectuarea a 22 de percheziții, 17 razii și 

acțiuni cu efective mărite și 27 de misiuni de escortă. 

Pentru pregătirea profesională continuă, Polițiștii Serviciului pentru Acțiuni Speciale au 

organizat 89 ședințe de pregătire tactică, fiind instruiți 653 de polițiști de ordine publică, politie 

rutieră si poliție transporturi. 

La nivelul Serviciului Cazier Judiciar, Statistici și Evidențe Operative au fost rezolvate, pe 

loc, 20.566 cereri ale persoanelor fizice sau juridice de eliberare a certificatelor de cazier judiciar. 

Totodată, au fost emise 1481 de adeverințe de integritate profesională. 

În perioada evaluată, la nivelul Serviciului Criminalistic au fost desfășurate peste 1.700 de 

activități criminalistice, care includ cercetări la fața locului sau efectuarea de expertize criminalistice. 

Au fost ridicate și au rămas după excluderi 913 urme papilare, 805 urme biologice, 10214 alte urme și 

obiecte. Au fost identificați 74 autori în 67 fapte și s-au întocmit 115 rapoarte de constatare tehnico-

științifică sau de expertiză. 

În 2019 fost înregistrate 1889 petiții, soluționate 1851, rămânând în lucru doar 38 de petiții. 
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În planul acțiunilor derulate sub egida Organizației Polițiilor Rutiere Europene (TISPOL), în 

perioada analizată, trebuie amintite acțiunile organizate în cadrul Programului TISPOL pentru 2019: 

Truck&Bus (lunile februarie, mai, iulie și octombrie), Seatbelt (martie și septembrie), Speed (lunile 

aprilie și august), Alcohol&Drugs (lunile iunie și decembrie) și EDWARD-Focus on the road (luna 

septembrie). 

 

 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN „ GHEORGHE DOJA „ COVASNA 

 
 

La nivelul Inspectoratului de Jandarmi Județean Covasna în anul 2019, au fost desfășurate 

activități ce au urmărit cu precădere îndeplinirea cu responsabilitate și profesionalism a misiunilor 

și atribuțiilor specifice iar măsurile întreprinse au dus la creșterea gradului de încredere al 

cetățenilor în instituție și în capacitatea sa de răspuns la solicitările acestora. 

Obiectivul strategic al unității l-a constituit apărarea, prin mijloacele și metodele prevăzute 

de lege, a vieții, integrității corporale și libertății persoanei, a proprietății publice și private, 

interesele legitime ale cetățenilor, ale comunității și ale statului, contribuind astfel la garantarea 

suveranității, independenței, autorității, unității și securității statului, democrației constituționale pe 

întregul teritoriu al județului Covasna. 

Obiectivele principale care au stat în atenția Inspectoratului în anul 2019, au fost: 

- creșterea gradului de siguranță a cetățeanului în spațiul public și asigurarea climatului de 

normalitate prin eficientizarea actului managerial în întrebuințarea efectivelor de ordine 

publică; 

- creșterea gradului de siguranță a obiectivelor, bunurilor și transporturilor din 

responsabilitatea Inspectoratului; 

- creșterea performanței în domeniul logistic, comunicații, tehnologia informației și achiziții; 

- creșterea performanței activității de informare și relații publice prin mediatizarea corectă a 

tuturor preocupărilor inspectoratului și dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu comunitatea 

locală. 

 

CREŞTEREA PERFORMANŢEI ACTIVITĂŢILOR OPERATIVE 

ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ 

Activitățile și măsurile întreprinse în perioada supusă evaluării au vizat creșterea 

performanței structurilor operative în îndeplinirea misiunilor de ordine și siguranță publică. 

În decursul anului 2019, în urma desfășurării periodice a analizelor tactice cu I.P.J. Covasna 

privind evoluția situației operative, I.J.J. Covasna a suplimentat numărul efectivelor care au acționat 

în zonele cu potențial criminogen ridicat, astfel s-a reușit acoperirea în condiții bune a întregii zone 

de responsabilitate cu elemente de dispozitiv. 

Pe parcursul anului 2019, I.J.J. Covasna a executat un număr de 4483 de misiuni cu un efectiv 

de 19585 jandarmi: 791 misiuni de asigurare a ordinii publice; 591 acțiuni de intervenție; 2.694 
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misiuni de menținere a ordinii publice; 14 acțiuni speciale, pentru efectuarea unor acte procedurale; 

178 acțiuni în cooperare cu alte instituții, cu atribuții în prevenirea și combaterea fenomenului 

infracțional și contravențional; 215 acțiuni pentru punerea în aplicare a mandatelor de aducere. 

Faptul că pe timpul executării misiunilor specifice nu ne-am confruntat cu probleme 

deosebite ne îndreptățește să considerăm că efectivele au acționat cu profesionalism și că 

performanța acțiunilor operative a crescut. 

Structurile de ordine publică ale Inspectoratului și-au îndeplinit atribuțiile prin asigurarea 

ordinii publice în spațiul public la întruniri și manifestații, mitinguri, marșuri, procesiuni, acțiuni de 

pichetare, promoționale, comerciale, cultural-artistice, sportive, religioase, electorale, intervenția și 

restabilirea ordinii publice când acesta a fost tulburată prin orice fel de acțiuni ce contravin legilor în 

vigoare. 

Direcțiile principale de acțiune pentru îndeplinirea acestui gen de misiuni au constat în: 

creșterea performanței structurilor operative în îndeplinirea misiunilor de ordine publică; 

gestionarea eficientă a climatului de ordine publică la nivelul zonei de competență; desfășurarea în 

bune condiții a manifestărilor ce au loc în spațiul public; asigurarea intervenției ferme pentru 

prevenirea și aplanarea situațiilor ce ar fi putut evolua spre tulburarea ordinii publice, în funcție de 

specific, gradul de risc sau amenințarea creată; asigurarea  climatului de ordine și siguranță civică și 

protecție a participanților la manifestările publice; asigurarea legăturilor cu celelalte structuri ale 

Ministerului Afacerilor Interne și cu reprezentanții autorităților administrației publice locale; 

realizarea unor întâlniri cu reprezentanții organizatorilor de competiții sportive, având ca scop 

prezentarea drepturilor și obligațiilor pe care le au organizatorii și participanții, în conformitate cu 

prevederile legale. 

În perioada analizată numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice a crescut cu 

aproximativ 16% față de anul anterior, misiuni care s-au desfășurat fără probleme deosebite. 

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Inspectoratul de Jandarmi Județean 

Covasna a executat misiuni de asigurare a ordinii publice în zona de competență pe timpul 

desfășurării manifestărilor sportive, cultural-artistice, promoționale, religioase, de protest 

(manifestările prilejuite de sărbătorirea Zilei Unirii; sărbătorirea „Zilei Maghiarilor de Pretutindeni”; 

Învierea Domnului – Paști; Zilele municipiului Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc, orașului Covasna; 

Galopiada Secuiască de pe dealul Pivnițele Mari din localitatea Moacșa; Nedeea Mocănească; 

sărbătorirea Sf. Ștefan; manifestările prilejuite de sărbătorirea Zilei Naționale a României; misiuni 

specifice executate premergător și pe timpul alegerilor Europarlamentare și pentru președintele 

României). 

La executarea acestor misiuni am fost sprijiniți cu efective din cadrul Grupării de Jandarmi 

Mobile Brașov, care au preluat integral un număr important de misiuni, permițându-ne să alocăm 

efective sporite pe segmentul de menținere a ordinii publice. 

Pe genuri de misiuni situația se prezintă astfel: 289 manifestări culturale, religioase și 

comemorative cu 1.510 jandarmi; 111 manifestări sportive cu 770 jandarmi; 5 manifestații de protest 
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cu 65 jandarmi; 262 acțiuni de protecție antiteroristă cu 796 jandarmi; 121 acțiuni specifice cu ocazia 

alegerilor Europarlamentare și a celor pentru președintele României cu 725 jandarmi; 3 misiuni pe 

timpul unor vizite oficiale cu 28 jandarmi (vizita Sanctității Sale Papa Francisc din data de 01.06.2019 

în mun. Miercurea Ciuc ( Dealul Șumuleu- Ciuc). Activitatea pe această linie s-a materializat în 

aplicarea unui număr de 33 sancțiuni contravenționale. 

În cadrul sistemului integrat de menținere a ordinii publice am intervenit operativ la 

solicitări, astfel: 591 intervenții la solicitări prin S.N.U.A.U. „112 sau alte apeluri telefonice cu 2973 

jandarmi; 8 intervenții de salvare / evacuare cu 42 jandarmi. 

Activitatea pe această linie s-a materializat în constatarea unui număr de 45 fapte de natură 

penală și prinderea în flagrant a 45 făptuitori în misiunile executate cu patrule de jandarmi, 

respectiv constatarea unui număr de 7 fapte penale și prinderea în flagrant a 8 făptuitori în misiunile 

executate în sistem mixt și aplicarea unui număr de 172 sancțiuni contravenționale. 

Intervențiile structurilor de ordine publică au fost operative și eficiente și nu au impus 

folosirea excesivă a forței sau a mijloacelor din dotare. 

Pe această linie se constată o creștere a numărului de intervenții pentru înlăturarea 

pericolelor create de animalele sălbatice, în special de către urși – 81 intervenții.  

Misiunile de menținere a ordinii publice în mediul urban și rural s-au executat în sistem 

integrat, astfel: 505 misiuni de menținere a ordinii publice în stațiunea Șugaș Băi, Covasna și pe 

traseele turistice adiacente acestor stațiuni cu un efectiv de 1.467 jandarmi; 2.245 patrule de jandarmi 

în municipiile Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc și orașul Întorsura Buzăului cu 4.899 jandarmi; 1.794 

patrule mixte în municipiile Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc și orașul Întorsura Buzăului cu 1.794 

jandarmi; 935 patrule mixte în mediul rural cu un efectiv de 935 jandarmi; 358 acțiuni executate în 

zona instituțiilor de învățământ cu 2.134 jandarmi. 

Sporirea numărului de efective în stradă, prin asigurarea unor dispozitive suplimentare în 

zone cunoscute cu aflux mare de persoane, pentru prevenirea și/sau aplanarea stărilor conflictuale, 

descurajarea elementelor infracționale, combaterea fenomenelor cu impact stradal (cerșetoria, 

prostituția și proxenetismul, furturile, înșelăciunile etc.), a condus la constatarea unui număr de 22 

fapte de natură penală și prinderea în flagrant a 33 făptuitori în misiunile executate cu patrule de 

jandarmi, respectiv constatarea unui număr de 134 de fapte penale și prinderea în flagrant a 150 de 

făptuitori în misiunile executate în sistem mixt. De asemenea, a fost aplicat un număr de 652 

sancțiuni contravenționale. 

Aceste eforturi au avut ca scop creșterea autorității structurilor de aplicare a legii, întărirea 

prezenței echipelor de patrulare în mediile și zonele de interes operativ, în scopul diminuării 

fenomenului infracțional, creșterea vizibilității structurilor de ordine publică în zonele cu risc 

criminogen identificate atât în mediul urban cât și în cel rural, și asigurarea interoperabilității 

structurilor implicate, pe timpul desfășurării acțiunilor specifice în sistem integrat pentru prevenirea  

și combaterea fenomenului infracțional, prin organizarea de patrulări și acțiuni preventiv-reactive. 
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Cooperarea foarte bună cu Inspectoratul de Poliție Județean Covasna a contribuit la 

desfășurarea unor activități eficiente de menținere a ordinii publice atât în mediul urban cât și în cel 

rural, menite să descurajeze comiterea de fapte antisociale, prin asigurarea prezenței active a 

efectivelor de jandarmi și poliție în locurile și zonele cu potențial criminogen ridicat. 

În perioada analizată pe segmentul privind efectuarea unor acte procedurale, au fost 

executate următoarele: 11 misiuni în cooperare cu lucrătorii D.I.I.C.O.T. cu un efectiv de 100 

jandarmi; 1 misiune în cooperare cu lucrătorii B.C.C.O. cu un efectiv de 16 jandarmi; 2 misiuni în 

cooperare cu lucrătorii D.G.A. cu un efectiv de 14 jandarmi. 

În cursul anului 2019, în baza planurilor de cooperare/colaborare încheiate au fost executate 

un număr de 178 de misiuni cu alte instituții astfel: 93 acțiuni în colaborare cu reprezentanți ai 

Direcției Silvice Covasna cu un efectiv de 348 jandarmi; 12 acțiuni în cooperare cu I.P.J. Covasna cu 

un efectiv de 72 jandarmi; 28 acțiuni în cooperare cu alte structuri MAI (Instituția Prefectului 

Covasna, I.S.U.J. Covasna și Biroul pentru Imigrări Covasna) cu un efectiv de 35 jandarmi; 10 acțiuni 

în colaborare cu alte instituții(Pol. Locală, D.G.A.S.P.C., A.J.O.F.M., I.T.M., C.J.P.C.) cu un efectiv de 

62 jandarmi; 12 acțiuni în colaborare cu executorii judecătorești cu un efectiv de 59 jandarmi; 8 

acțiuni în colaborare cu reprezentanți ai A.J.V.P.S. Covasna cu un efectiv de 24 jandarmi; 5 acțiuni în 

colaborare cu I.S.C.T.R. cu un efectiv de 5  jandarmi; 10 acțiuni în colaborare cu D.S.V.S.A. Covasna 

cu un efectiv de 146 jandarmi, pe linia prevenirii pestei porcine. 

Un accent deosebit a fost pus pe organizarea și executarea unor acțiuni pe linia combaterii 

delictelor silvice, activitate materializată în aplicarea a 29 de sancțiuni contravenționale, în valoare 

de 29.000 lei. 

De asemenea, în perioada analizată, au fost executate 215 acțiuni pentru punerea în aplicare 

a mandatelor de aducere, cu un efectiv de 625 jandarmi, neexistând situații în care mandatele să nu 

fie executate. 

Județul Covasna se situează pe ultimele locuri, luând în calcul volumul criminalității 

raportat la 100.000 de locuitori, infracționalitatea sesizată situându-se sub media pe țară. 

În anul 2019, au fost  constatate de către jandarmi 69 fapte de natură penală (furturi, 

distrugeri, lovire sau alte violențe, violare de domiciliu, amenințare), care s-au materializat în 

întocmirea a 58 dosare cu acte de constatare/sesizare. 

Comparativ cu rezultatele obținute în anul 2018, se constată o creștere a faptelor penale 

constatate de jandarmi cu 64% (de la 42 în 2018 la 69 în 2019) și o creștere a faptelor penale 

constatate în cadrul dispozitivelor mixte cu poliția cu 39 % (de la 101 în 2018 la 140 în 2019). 

De asemenea, se constată o creștere  a indicatorului contravenții aplicate cu 45 % (de la 613 în 

2018 la 888 în 2019). 

Tot în perioada analizată, au fost executate 77 acțiuni preventiv-educative: din care 54 acțiuni 

la instituțiile de învățământ, 1 acțiune pentru integrarea romilor, 14 acțiuni pe linia prevenirii 

delicvenței juvenile, 4 acțiuni cu ocazia manifestărilor sau competițiilor sportive, 4 acțiuni cu 

organizatorii de adunări publice. 
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PAZA ŞI PROTECŢIA OBIECTIVELOR, BUNURILOR ŞI VALORILOR 

În perioada analizată, Inspectoratul de Jandarmi Județean Covasna a asigurat paza și 

protecția instituțională la un număr de 14 de obiective (cu exceptare de la plată), paza și protecția 

transporturilor de bunuri și valori (89 misiuni, din care 40 interjudețene, 37 județene și 12 locale), 

paza și protecția transporturilor de produse cu caracter special, de armament și muniție în beneficiul 

propriu (6 misiuni) și a participat la paza și protecția transporturilor de corespondență clasificată 

(558 misiuni). 

În anul 2019, începând cu data de 18.06.2019, s-a luat în pază noul sediul al Tribunalului 

Covasna. 

La nivelul I.J.J. Covasna nu au intervenit modificări structurale în rândul efectivelor 

destinate executării misiunii de pază și protecție și instituțională. 

În perioada supusă analizei un număr mare de subofițeri din structurile de pază au trecut în 

rezervă fiind înlocuiți cu subofițeri proveniți din rândul absolvenților școlilor militare. 

Măsurile întreprinse de către reprezentații din cadrul unității noastre, cu ocazia desfășurării 

analizelor comune cu beneficiarii de pază, au avut ca scop identificarea tuturor vulnerabilităților și 

factorilor de risc, diminuarea ori eliminarea acestora prin implementarea sistemelor tehnice de 

securitate la obiectivele din competență și îmbunătățirea celor existente, precum și intensificarea 

schimbului de date și informații de interes operativ care ar putea influența misiunea executată. 

Acestea dovedindu-se eficiente, întrucât la obiectivele din competență nu ne-am înregistrat cu 

evenimente negative și nu au fost constatate deficiențe în organizarea și executarea misiunilor de 

pază și protecție instituțională. 

 

 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ”MIHAI VITEAZUL “ AL 

JUDEȚULUI COVASNA 

 
În anul 2019, activitatea s-a desfășurat în concordanță cu obiectivele generale și cele specifice 

stabilite prin Strategia de consolidare și dezvoltare a IGSU pentru perioada 2016-2025. Obiectivul 

fundamental al întregii activități desfășurate la nivelul instituției a vizat eficientizarea acțiunilor de 

prevenire și gestionare a situațiilor de urgență, în vederea menținerii sub control a riscurilor și 

asigurarea stării de normalitate a vieții comunităților umane. 

În acest timp, procentul de încadrare s-a situat la aproape 88.25% a funcțiilor disponibile în 

statul de organizare si 67% la tehnica de intervenție. 

Obiective principale: 

- Calitatea gestionării situațiilor de urgență și managementul tipurilor de risc ce se 

manifestă în zona de competență; 

- sporirea încrederii în instituție, prin modul profesionist și echidistant de soluționare a 

solicitărilor și petițiilor adresate de cetățeni, în spiritul respectării cu strictețe a drepturilor omului și 

a libertăților acestuia; 

- Cooperare/colaborare pe linia managementului și gestionării situațiilor de urgențe; 

- Pregătirea personalului operativ; 

- Îmbunătățirea fluxului informațional-decizional; 

mailto:stefanandreea@kvmt.ro


Ro-520008, Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, judeţul Covasna 
tel./fax: +40 267 318 908; e-mail: stefanandreea@kvmt.ro 

Consiliul Judeţean Covasna 

Kovászna Megye Tanácsa 

Covasna County Council 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 

Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóság 

Territorial Authority of Public Order 

 

 

pag. 10 

- Asigurarea respectării prevederilor actelor normative și a celorlalte reglementări privind 

apărarea împotriva incendiilor și protecție civilă; 

- Pregătirea, educarea și informarea populației; 

- Îndrumarea, controlul și coordonarea serviciilor voluntare, și private, pentru situații de 

urgență; 

- Creșterea rezilienței comunităților prin pregătirea personalului autorităților locale 

pentru managementul situațiilor de urgență; 

- informarea populației privind pericolele potențiale, inclusiv în locuințe și gospodării și 

modul de comportare în caz de incendiu și în alte situații de urgență. 

 

APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

AVIZARE – AUTORIZARE 

În anul 2019, au fost înregistrate un număr de 334 cereri ( analizarea unui număr de 241 de 

solicitări pentru emitere a avizelor de securitate la incendiu, protecție civilă și PUG, PUD, 

PUZ/Amplasare în parcela; analizarea unui număr de 46 de solicitări pentru autorizații de securitate 

la incendiu; analizarea unui număr de 12 de solicitări pentru acordul jocurilor de artificii; analizarea 

și emiterea unui număr de 35 de avize transport deșeuri periculoase), în scădere față de anul 

precedent cu 18%. 

ACTIVITATEA DE CONTROL 

La planificarea activităților de control la operatori economici/instituții, s-a ținut cont de 

precizările din ordinul director IGSU, iar pentru localități, controalele s-au executat în funcție de 

numărul de incendii (mai mult de 2 incendii) și de existența unităților de învățământ care 

funcționează fără autorizație de securitate la incendiu, la nivelul unității administrativ teritoriale. 

În anul 2019 s-au executat 457 controale, din care 109 controale la obiective care funcționează 

fără autorizație de securitate la incendiu. 

Pentru neregulile constatate s-au aplicat 1069 de avertismente și 162 de amenzi, în cuantum 

de 723. 200 lei. 

Concluzii: 

- scăderea numărului de sancțiuni(avertismente, amenzi aplicate/control); 

- creșterea procentului de nereguli soluționate din cele constatate, respective procentului 

nereguli sancționate din cele nesoluționate; 

- creșterea valorii amenzi/control. 

În anul 2019, conform cerințelor din OMAI nr.87/2010, au fost planificate 28 de audituri și s-

au executat 31 de audituri la persoane fizice si juridice care efectuează lucrări in domeniul apărării 

împotriva incendiilor, respectiv 1 audit inopinat, 1 verificare lucrări de ignifugare și 1 la un operator 

economic. 

În urma referatelor de supraveghere înaintate la CNSIPC, s-a dispus suspendarea activității 

la 2 persoane autorizate. 

ASISTENŢĂ TEHNICĂ DE SPECIALITATE  

În perioada analizată personalul inspecției de prevenire a acordat un număr de 654 asistență 

tehnică de specialitate pe timpul controalelor și la solicitările scrise primite, conform competențelor, 

cu respectarea prevederilor legale specifice, precum și a Codului de etică și deontologie a 

personalului din Inspectoratul aprobat prin OMAI Nr. 1489/2006. 
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Concluziile se prezintă astfel: scăderea activității de asistență tehnică de specialitate cu 29,4% 

pe segmentul prevenirii incendiilor, respectiv scăderea cu 39.6% pe segmentul avizării/autorizării, 

datorat scăderii numărului de controale, respectiv a numărului de solicitări (cereri) de 

avizare/autorizare. 

În anul 2019 personalul inspecției de prevenire a participat la un număr de: 57 comisii 

organizate la nivelul județului, din care: 30 comisii de analiză tehnică la APM; 3 comisii de recepție 

la terminarea lucrărilor; 24 comisii Tehnice de Urbanism. 

 

GESTIONAREA SITUAȚIEI OPERATIVE 

DISPECERIZAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

În conformitate cu datele oficiale furnizate de STS, dispeceratului ISU Covasna i-au fost 

repartizate pe parcursul anului 2019 spre soluționare, un număr de 7751 (o medie de 21.23 zilnic) 

apeluri în situații de urgență, din care 3676 au fost gestionate cu structuri proprii sau în cooperare 

iar diferența de 4075 a reprezentat-o solicitări nonurgente sau redirecționate către alte structuri cu 

atribuții (52%). 

Tot în cursul anului 2019 au fost efectuate demersuri și au fost identificate resurse financiare 

cu sprijinul CJ Covasna pentru amenajarea unui dispecerat integrat, destinat tuturor structurilor cu 

atribuții la nivel județean pentru optimizarea acțiunilor de răspuns la solicitările cetățenilor. În 

prezent sunt achiziționate echipamentele necesare și în curs de amenajare. 

ASISTENȚA MEDICALĂ DE URGENȚĂ – PRIMUL AJUTOR CALIFICAT 

În perioada analizată, Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Mihai Viteazul" al județului 

Covasna a intervenit, prin echipajele specializate EPA, la un număr de 3094 evenimente, în medie 

aprox. 8,47 pe zi, din care: 2848 cazuri medicale S.M.U.R.D.; 78 accidente rutiere fără descarcerare; 

131 accidente rutiere cu descarcerare ; 2 accidente feroviare fără descarcerare; 35 alte 

intervenții/situații. 

În urma acestor intervenții au fost asistate un număr de 3219 persoane (2981 adulți și 238 

copii). În anul 2018 au fost 3121 persoane asistate. 

Număr total de cazuri medicale în care a fost necesară resuscitarea victimelor a fost de 111. 

La un număr de 14 cazuri resuscitarea a avut succes, acesta reprezentând un procentaj de 12.6%. 

COORDONARE ȘI CONDUCERE INTERVENȚII 

În anul 2019, în evidențele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul” al 

județului Covasna au fost înregistrate un număr de 676 evenimente: 582 acțiuni ale Intervenții ale 

Gărzii de intervenție la incendii, diferite intervenții, salvări de animale, transport persoane etc.; 94 

misiuni de asigurare protecție a comunității de la fața locului. (PAPA, Dimansion, etc.) 

Se observă astfel că s-a ieșit din tiparul subunităților de pompieri de dinainte de anii 2004, 

cele mai multe intervenții venind din sfera protecției civile, intervențiile fiind diverse. Societatea este 

în schimbare permanentă și noi trebuie să ținem pasul și să învățăm și din misiunile altor colegi. 

În anul 2019, în zona de competență a Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Mihai 

Viteazul" al județului Covasna s-au înregistrat 159 incendii (în 2018 – 127), cel mai mare număr din 

ultimii 10 ani. Incendiile au fost gestionate astfel: Detașament 89/76; Secție 55/40; Pichet15/11. 

Pe timpul intervențiilor la incendii s-au protejat bunuri și instalații în valoare de aproximativ 

77.755.946 lei, iar pagubele produse de incendii în această perioadă au fost estimate la valoarea de 

aproximativ 3.572.940 lei  
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Ca aspect pozitiv, la nivelul zonei de competență a ISU Covasna, în perioada 2012-2019 au 

fost înregistrate 6 decese ca urmare a producerii incendiilor, acesta reprezentând un procent de 

0,46% din numărul total de decese înregistrate la nivel național, respectiv 1297. 

Referitor la intervenții deosebite, în data de 10.01.2019, s-a intervenit pentru lichidarea 

incendiului produs la subsolul unui bloc din orașul Covasna. În urma incendiului produs, casa 

scării a fost inundată cu fum, fapt ce a impus evacuarea a 11 persoane și un câine ce se aflau în 

interiorul apartamentelor de locuit. 

În data de 03.02.2019, s-a intervenit pentru lichidarea incendiului produs la Casa Parohială a 

bisericii Romano-Catolice din localitatea Bixad. 

În zilele de 24 și 25.06.2019, în urma precipitațiilor abundente, canalizarea Orașului Covasna 

nu a mai făcut față, lucru ce a dus la inundarea mai multor gospodării. În urma solicitărilor 

efectuate de populație, ISU Covasna a intervenit la scoaterea apei din 22 de gospodării. 

Pe linie de avertizare a populației în situații de urgență, la nivelul dispeceratului, au fost 

avertizarea și alarmarea prin SMS a tuturor persoanele aflate într-o anumită arie de interes, cu 

privire la iminența producerii/producerea unei situații excepționale, cu ajutorul aplicației ”RO-

ALERT”. Pe parcursul anului 2019 s-au executat o serie de teste privind funcționarea acesteia, iar în 

cazuri reale a fost folosită la un număr de 31 situații pentru avertizarea populației de prezența 

urșilor. 

În ceea ce privește activitatea de monitorizare, pe parcursul anului 2019, au fost transmise 

către CJSU și CLSU un număr de 270 atenționări/avertizări hidrometeorologice. 

Au fost primite zilnic informări privind situația hidrometeorologică existentă la nivelul 

județului Covasna de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna și Centrul Meteorologic Zonal 

Transilvania Sud Sibiu. 

Totodată, pe întreg parcursul anului, atunci când situația a impus-o, au fost introduse date 

specifice situației operative la nivelul zonei de competență, în aplicațiile înzăpeziri, inundații și 

ordine publică existente pe platforma intranet. 

În anul 2019, s-au înregistrat 78 incendii de vegetație și altele (2018 – 47), care au fost 

gestionate astfel: 64 incendii de vegetație au fost lichidate de personalul profesionist din cadrul 

structurilor de intervenție; 9 incendii de vegetație au fost lichidate în cooperare cu S.V.S.U.; 5 

incendii de vegetație au fost lichidate de către S.V.S.U.. 

 

PREGĂTIREA ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

PREGĂTIREA PERSONALULUI OPERATIV 

Activitatea de formare profesională continuă a personalului încadrat pe funcții operative în 

anul 2019 s-a desfășurat în scopul dezvoltării cunoștințelor profesionale, perfecționării deprinderilor 

și abilităților în domeniul specific de activitate, necesare îndeplinirii misiunilor, atribuțiunilor și 

obiectivelor care revin inspectoratului, condiționând totodată evoluția în carieră a cadrelor militare. 

Formarea profesională continuă a personalului operativ, fără scoatere de la locul de muncă 

pe post, s-a realizat prin programe. 

Pregătirea de specialitate s-a desfășurat prin ședințe teoretice și practice (inclusiv 

recunoașteri în teren și exerciții) în turele de serviciu și au vizat discipline diverse, în funcție de 

specificul și nevoile de pregătire identificate. 

A existat colaborare cu CFR Călători; Centrul de Antrenament Făgăraș; la stațiile de 

distribuție carburanți; intervenția la stațiile electrice; 

mailto:stefanandreea@kvmt.ro


Ro-520008, Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, judeţul Covasna 
tel./fax: +40 267 318 908; e-mail: stefanandreea@kvmt.ro 

Consiliul Judeţean Covasna 

Kovászna Megye Tanácsa 

Covasna County Council 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 

Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóság 

Territorial Authority of Public Order 

 

 

pag. 13 

Cu toate acestea se simte nevoia de a avea un poligon de pregătire al pompierilor din 

Covasna. A fost identificat un teren și există convingerea ca autoritățile județene vor răspunde 

pozitiv la solicitarea noastră de a primi sprijin în vederea realizării unui astfel de obiectiv. De 

asemenea, se va putea realiza pregătire în comun și cu SVSU. 

 

PREGĂTIREA ŞI FORMAREA AUTORITĂŢILOR/POPULAŢIEI 

Acest tip de pregătire s-a realizat prin instructaje, convocări, concursuri școlare și 

profesionale, cât și prin cursuri de pregătire cu scoatere de la locul de muncă la CNPPMSU Ciolpani 

și Centrul Zonal de Pregătire Cluj Napoca.  

În anul 2019, la nivelul ISU s-au desfășurat convocări și instruiri după cum urmează: cu 

conducătorii operatorilor economici; cu directorii unităților de învățământ; cu personalul clerical; cu 

șefii serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență; cu președinții comitetelor pentru 

situații de urgență și șefii centrelor operative pentru situații de urgență. 

EXERCIŢII DE PREGĂTIRE ȘI VERIFICARE 

Structurile de intervenție din subordinea Inspectoratului pentru Situații de Urgență "MIHAI 

VITEAZUL" al județului Covasna au organizat și desfășurat la nivelul raioanelor de intervenție, un 

număr total de 46 exerciții interne cu forțe și mijloace în teren, și anume: Detașamentul de pompieri 

Sfântu Gheorghe – 16; Secția de pompieri Târgu Secuiesc – 13; Pichetul de pompieri Întorsura 

Buzăului – 17; MAI, MAPN, salvamont, Vigorous Warrior – Cincu, Concordia, etc. 

Încadrarea numerică și proporțională, în raport cu prevederile statului de organizare, la data 

de 31.12.2019, din totalul de funcții prevăzute în statul de organizare, sunt vacante un procent de 

posturi 11.75%, iar un procent de 88.25% posturi sunt încadrate astfel: posturile de ofițeri: 73,58%; 

posturile de maiștrii militari: 80%; posturile de subofițeri: 91,44%; posturile de personal contractual: 

50,00%. 

Activitatea logistică a inspectoratului în anul 2019 a avut ca obiective: echiparea și cazarea 

efectivelor prin crearea unor condiții de munca decente pentru toți angajații ISU Covasna; echiparea 

cadrelor cu echipamente de protecție achiziționate din alte surse bugetare; exploatarea, întreținerea 

și repararea mijloacelor tehnice, a autovehiculelor și autospecialelor; dotarea cu accesorii P.S.I.; 

întreținerea și repararea imobilelor; întreținerea, repararea și etalonarea bunurilor de resortul 

AGCh; respectarea condițiilor de protecția mediului; folosirea corespunzătoare a instalațiilor sub 

presiune. 

Pe linie tehnică, în anul 2019, la nivelul IGSU au fost încheiate acorduri cadru de furnizare 

carburant auto pe bază de carduri a tuturor mijloacelor de mobilitate terestră din unitate – consumat 

4,57 tone lunar. 

Lucrările de asistență tehnică și reparații, au fost efectuate în regie proprie, doar reviziile 

anuale la autospecialele intrate în dotarea unității în perioada 2005-2019 au fost executate la firme 

specializate. 

Tehnica de stingere este asigurată în proporție de 67 %, din care 4 % au durata de serviciu 

îndeplinită. 1979, 1985, 1990, 1999. 

Parcul auto a suferit modificări față de anul precedent, astfel: 

-au intrat în dotarea unității următoarele mijloace fixe: un autoturism marca DACIA LOGAN 

utilizat, prin redistribuire; 2 ambulanțe tip B, marca Volkswagen Transporter T6; o autoutilitară, 

marca Dacia Dokker; 12 ambulante (C=1, B2 4x2=6, B2 4x4=3, A2=2) achiziționate de IGSU prin 

programul POR 2014-2020 au fost predate Serviciului de Ambulanta Județean COVASNA; 
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-au ieșit din dotarea unității următoarele mijloace fixe: o autospecială NISSAN TERRANO, 

MAI 12186, din dotarea inspectoratului a fost redistribuită; autoscara ASCM R 8135x30 m din 

dotarea Detașamentului de pompieri Sfântu Gheorghe, a fost transmisă fără plată la primăria 

orașului Târgu Lăpuș în luna noiembrie. 

Referitor la echiparea personalului, în cursul anului 2019, s-a primit de la IGSU un număr de 

52 de costume de protecție pentru pompieri tip “Nomex”, 50 de perechi de mănuși de protecție 

pentru pompieri și 25 de complete modulare Smurd. și din fondurile Consiliului Județean Covasna, 

s-a achiziționat un număr de 43 costume de protecție pentru pompieri tip “Nomex 

Pe linia administrării patrimoniului imobiliar, în cursul anului 2019, principalele activități au 

constat în întreținerea spațiilor existente și efectuarea lucrărilor curente la construcții în limita 

fondurilor alocate. 

Creditele bugetare alocate au fost utilizate integral, rezultând ca execuția bugetara a fost 

99,99 % (fonduri neutilizate: 816 lei). 

In anul 2019, unitatea a realizat venituri bugetare, în valoare de 6.891,42 lei (RON). Veniturile 

obținute au fost virate integral la bugetul de stat. 

Fondurile alocate de CJ Covasna au fost de 400 mii lei în acest an, utilizate în principal la 

achiziția de costume de protecție, echipamente pentru intervenție, lucrări de întreținere și reparații 

sau alte achiziții.  

În anul 2019 personalul Compartimentului Informare și Relații Publice a întocmit și difuzat 

23 materiale de presă, 156 de interacțiuni pe pagina de Facebook, 24 de postări pe pagina de 

Instagram, ce au avut ca subiecte intervenții, exerciții și aplicații, măsuri de prevenire a diferitelor 

situații de urgență, activități precum Ziua Porților Deschise. 

La nivelul inspectoratului, în perioada menționată, au fost înregistrate un număr de 22 

petiții, toate au reprezentat diverse cereri. O singura petiție a fost redirecționată către IPJ Covasna. 

 

 

 

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE 

 

Poliția Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe a fost înființată în scopul exercitării 

atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății 

private și publice și atribuții privind prevenirea și descoperirea infracțiunilor. 

Polițiștii locali din cadrul Poliției Locale a Municipiului Sfântu Gheorghe au aplicat în cursul 

anului 2019 un număr de 1505 sancțiuni contravenționale, din care 925 amenzi, în cuantum de 

296100 lei și 580 avertismente scrise. 

În anul 2019, pe linia aplicării prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 – privind 

regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările 

ulterioare, au fost întocmite și comunicate: 

-un număr de 178 adrese de înaintare spre executare silită a proceselor-verbale de 

contravenție neachitate; 

-un număr de 179 procese-verbale de afișare întocmite pentru ducerea la îndeplinire a 

procedurii comunicării proceselor-verbale de contravenție nepreluate prin poștă cu aviz de primire; 
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-au fost redactate și depuse la instanța de judecată 41 întâmpinări în dosarele care au format 

obiectul plângerilor contravenționale. 

 

BIROUL ORDINE PUBLICĂ ȘI EVIDENȚA POPULAȚIEI 

MISIUNEA: Realizarea siguranței publice, prevenirea și descoperirea faptelor antisociale, 

asigurarea ordinii și liniștii publice, combaterea fenomenului de cerșetorie și vagabondaj, a 

comerțului stradal neautorizat, asigurarea unui climat de siguranță civică pentru locuitorii 

municipiului, constatarea și aplicarea sancțiunilor contravenționale privind încălcarea normelor de 

conviețuire socială, stabilite prin legi sau hotărâri ale Consiliului Local Sfântu Gheorghe. 

Activitatea biroului s-a desfășurat astfel: 

-s-au asigurat, zilnic, măsuri de ordine la Școala Specială Sfântu Gheorghe și Școala 

Gimnazială ”Gödri Ferenc” la intrarea/ieșirea elevilor la/de la cursuri, în perioada cursurilor școlare; 

-s-au desfășurat, zilnic, activități de prevenire și combatere a cerșetoriei în mun. Sfântu 

Gheorghe, comercializarea fără forme legale a urzicilor, ciupercilor, florilor și produselor artizanale 

în locuri neautorizate pe domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe; 

-s-au însoțit, zilnic, reprezentanții Primăriei – Direcția Finanțe Publice Municipale, cu ocazia 

transportului banilor din încasările zilnice la Direcția de Finanțe Publice a județului Covasna; 

-s-au însoțit, săptămânal, reprezentanții Primăriei – Direcția Finanțe Publice Municipale cu 

ocazia colectării banilor din parcometrele din Municipiul Sfântu Gheorghe; 

-polițiștii locali au asigurat măsuri de ordine la desfășurarea manifestărilor organizate cu 

ocazia: Zilei Unirii Principatelor Române, Lăsatului Secului, Comemorarea zilei de 15 martie, Ora 

Pământului, Zilei Voluntariatului, Zilei Eroilor, Zilei Fotografiei Maghiare, Serbării comemorative 

ale Revoluției din 1848-1849, Zilelor Culturale ale Elevilor Covăsneni, Zilei Copilului, Zilelor 

Sportive Sf. Gheorghe, Marșului Ciclistic, Ziua eliberării orașului Sfântu Gheorghe, Zilelor Sfântu 

Gheorghe, Turului Ciclist al Ţinutului Secuiesc, Alergarea Șugaș, Galopiada Secuiască, 

Semimaratonul Sfântu Gheorghe, Ziua Armatei Române, Concursul Automobilistic ”Viteză în 

coastă”, Serbarea Lampioanelor, Aprinderea primei lumânări de Advent, Târgului de Advent, 

Crosul Moș Nicolae, Zilei Naționale a Romilor, Zilei Naționale a Dansului, Ziua Morților, 

Festivalului de colinde și obiceiuri de iarnă, Alergarea Sfârșitului de An, Târgului de Crăciun, 

Revelion 2020, etc. ; 

-cu ocazia desfășurării diferitelor manifestări care au avut loc, polițiștii locali au dus la 

îndeplinire și prevederile Dispozițiilor primarului privind interzicerea desfacerii băuturilor alcoolice 

în unitățile comerciale și de alimentație publică în zonele respective; 

-s-au asigurat măsuri de ordine cu ocazia desfășurării a 19 meciuri de fotbal susținute de 

către Sepsi OSK Sfântu Gheorghe în cadrul Ligii I Betano. 

Din punct de vedere al indicatorilor de activitate, situația se prezintă astfel: 410 procese-

verbale de contravenție; 10 sesizări, reclamații scrise primite de la cetățeni; 82 măsuri de ordine; 2361 

persoane legitimate; 8 infracțiuni fragrante; 13 făptuitori infracțiuni predați; 58 procese-verbale de 

afișare/predare-primire. 

În perioada analizată, polițiștii locali din cadrul biroului au acționat prioritar pentru 

identificarea și predarea copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a 

reprezentanților legali, către Centrul de Primire în Regim de Urgență Minori Sfântu Gheorghe, în 

vederea soluționării problemelor acestora în condițiile legii, conform art.6, lit. d) din Legea 155/2010 

– Legea poliției locale, fiind predați pe bază de proces-verbal un număr de 14 minori. 
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Datorită atitudinii cetățenilor de tolerare și susținere a cerșetorilor prin oferirea unor sume 

de bani, mediul stradal și în special aglomerările urbane au devenit o alternativă ușoară de obținere 

a unui venit, constatându-se că majoritatea cerșetorilor provin din mediul rural și din zonele 

limitrofe Municipiului Sfântu Gheorghe. 

În ceea ce privește combaterea fenomenului de cerșetorie și vagabondaj, a comerțului stradal 

neautorizat, în perioada analizată au fost aplicate în total un număr de 36 de sancțiuni 

contravenționale în valoare totală de 2.550 lei, din care: 

1) - 15 sancțiuni în valoare de 1.500 lei, conform prevederilor art. 2, pct. 3) „apelarea în mod 

repetat la mila publicului, de către o persoană aptă de muncă, precum și determinarea unei 

persoane la săvârșirea unor astfel de fapte.” din Legea nr. 61/1991 – pentru sancționarea faptelor de 

încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice; 

2) - 21 sancțiuni în valoare de 1.050 lei, potrivit prevederilor art. 66 ”comerțul pe străzi, în 

piețe, parcuri, stadioane, în zonele de agrement și în alte locuri publice se face numai pe baza unui 

contract pentru ocuparea domeniului public încheiat cu Primăria. Vânzarea produselor este permisă 

numai în locurile indicate în contractele eliberate comercianților” din H.C.L. nr. 241/2013 privind 

instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe. 

 

BIROUL CIRCULAȚIE 

MISIUNEA: Realizarea siguranței publice, asigurarea fluenței și siguranței circulației pe 

drumurile publice din raza teritorială de competență, constatarea contravențiilor și aplicarea 

sancțiunilor pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor 

și accesul interzis precum și încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de 

mopeduri și vehicule cu tracțiune animală, încălcarea normelor legale privind masa maximă 

admisă. 

Activitatea biroului s-a desfășurat astfel: 

-s-au asigurat, zilnic, măsuri dirijare și fluidizare trafic la trecerile de pietoni de la Liceul 

Teoretic ”Mikes Kelemen” la intrarea elevilor la cursuri, în perioada cursurilor școlare; 

-s-au desfășurat, zilnic, activități de prevenire și combatere a încălcării normelor legale 

privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis precum și încălcării 

normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopeduri și vehicule cu tracțiune 

animală, încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă; 

-s-au asigurat, în zilele de repaus săptămânal pe perioada de iarnă, măsuri dirijare și 

fluidizare trafic la Stațiunea Șugaș Băi; 

-au participat la asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, 

marșuri, demonstrații, manifestări cultural-artistice și sportive, precum și alte activități care s-au 

desfășurat pe drumul public cu ocazia: Zilei Unirii Principatelor Române, Lăsatului Secului, 

Comemorarea zilei de 15 martie, Ora Pământului, Zilei Voluntariatului, Zilei Eroilor, Zilei 

Fotografiei Maghiare, Serbării comemorative ale Revoluției din 1848-1849, Zilelor Culturale ale 

Elevilor Covăsneni, Zilei Copilului, Zilelor Sportive Sf. Gheorghe, Marșului Ciclistic, Ziua eliberării 

orașului Sfântu Gheorghe, Zilelor Sfântu Gheorghe, Turului Ciclist al Ținutului Secuiesc, Alergarea 

Șugaș, Galopiada Secuiască, Semimaratonul Sfântu Gheorghe, Ziua Armatei Române, Concursul 

Automobilistic ”Viteză în coastă”, Serbarea Lampioanelor, Aprinderea primei lumânări de Advent, 

Târgului de Advent, Crosul Moș Nicolae, Zilei Naționale a Romilor, Zilei Naționale a Dansului, 
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Ziua Morților, Festivalului de colinde și obiceiuri de iarnă, Alergarea Sfârșitului de An, Târgului de 

Crăciun, Revelion 2020, etc.; 

-s-au comunicat către Serviciul Poliției Rutiere din cadrul I.P.J. Covasna punctele de 

penalizare aplicate conducătorilor auto pentru încălcarea normelor rutiere în baza prevederilor 

O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice pentru a fi implementate în baza de 

date. 

Din punct de vedere al indicatorilor de activitate, situația se prezintă astfel: 532 procese-

verbale de contravenție; 480 puncte penalizare aplicate conform O.U.G: nr. 195/2002; 496 persoane 

legitimate; 150 autovehicule abandonate/fără stăpân; 1074 note de constatare/înștiințări emise în 

parcările cu plată; 82 asigurarea măsurilor de circulație; 62 procese-verbale de afișare/predare-

primire. 

 

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI 

MISIUNEA: Desfășoară activități ce au ca obiectiv principal controlul respectării legislației ce 

reglementează normele de protecție a mediului, salubrizarea localității, regimul deșeurilor, a celor 

privind protejarea și întreținerea zonelor verzi, inclusiv cele referitoare la normele de gospodărire 

pe teritoriul municipiului, constatarea și aplicarea sancțiunilor contravenționale privind încălcarea 

normelor de protecție a mediului, stabilite prin legi sau hotărâri ale Consiliului Local Sfântu 

Gheorghe. 

Activitatea biroului s-a desfășurat astfel: 

-s-au desfășurat, zilnic, activități de supraveghere a zonelor identificate cu risc, în vederea 

depistării și sancționării persoanelor care depozitează ilegal moloz sau deșeuri menajere pe 

domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe; 

-s-au desfășurat, zilnic, activități de supraveghere și verificare a punctelor de colectare a 

deșeurilor amplasate pe teritoriul municipiului în vederea depistării și sancționării persoanelor care 

încalcă normele legale; 

-s-au desfășurat activități de informare a Asociațiilor de Proprietari, a operatorilor 

economici, precum și a persoanelor fizice cu privire la obligațiile ce le revin privind asigurarea 

curățirii zăpezii și a gheții de pe trotuare în dreptul imobilelor pe care le folosesc cu orice titlu; 

-s-au făcut verificări privind respectarea obligațiilor impuse persoanelor fizice și juridice de 

prevederile H.C.L. nr. 241/2013 privind normele de bună gospodărire pe teritoriul municipiului 

Sfântu Gheorghe; 

-s-au desfășurat acțiuni de verificare a respectării obligațiilor impuse de legislația ce 

reglementează normele de protecție a mediului, salubrizarea localității, regimul deșeurilor, precum 

și administrarea zonelor verzi în intravilanul localităților; 

-au fost întreprinse acțiuni de verificare în teren a aspectelor privind încălcarea normelor de 

protecție a mediului, sesizate de către persoane fizice și juridice; 

-s-au desfășurat acțiuni de supraveghere a zonelor de agrement (zonele de picnic) cu 

precădere a locațiile cunoscute ca fiind cele mai des frecventate de turiști, și anume, zona Șugaș Băi 

și zona Benedek Mező, în zilele de sâmbătă și duminică pentru prevenirea faptelor ilicite, respectiv, 

pentru dispunerea măsurilor legale în cazul constatării nerespectării actelor normative din 

domeniul protecției mediului; 

-s-au constatat și aplicat sancțiuni contravenționale privind încălcarea normelor de protecție 

a mediului, stabilite prin legi sau hotărâri ale Consiliului Local Sfântu Gheorghe. 
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Din punct de vedere al indicatorilor de activitate, situația se prezintă astfel: 488 procese-

verbale de contravenție; 42 sesizări, reclamații scrise primite de la cetățeni; 590 activități de 

supraveghere a zonelor identificate cu risc; 521 persoane legitimate; 69 note de constatare; 59 

procese-verbale de afișare/predare-primire. 

 

DISPECERATUL POLIȚEI LOCALE 

MISIUNEA: Asigură în regim de permanență punerea în aplicare a planului operativ de 

acțiune, cunoașterea permanentă a situației operative din zonele de responsabilitate, transmiterea 

dispozițiilor conducerii în vederea executării misiunilor permanente și temporare precum și 

executarea acestora. Principala activitate o constituie relaționarea cu cetățenii, coordonarea 

activității personalului propriu și intervenția rapidă la evenimente sau aplanarea unor stări 

conflictuale, supraveghează permanent stațiile de monitorizare a sistemelor de supraveghere video, 

precum și verificarea în baza de date a M.A.I. a persoanelor și autovehiculelor oprite pentru 

verificări în condițiile legii. 

Activitatea biroului s-a desfășurat astfel: 

-dispeceratul a asigurat în regim de permanență punerea în aplicare a planului operativ de 

acțiune, cunoașterea permanentă a situației operative din zonele de responsabilitate, a transmis 

dispozițiile conducerii în vederea executării misiunilor, precum și executarea acestora; 

-au coordonat activitatea polițiștilor locali aflați în teren, totodată au primit, stocat și 

comunicat conducerii instituției 1.165 sesizări telefonice, de la persoane fizice și juridice, Asociații de 

locatari/proprietari, instituții publice, precum și datele obținute de la acțiunile aflate în desfășurare, 

în scopul analizării luării deciziilor și coordonării efectivelor; 

-au asigurat coordonarea centralizată și unitară a tuturor polițiștilor locali în timpul 

serviciului și ținerea legăturii permanente prin mijloacele de transmisiuni din dotare cu toate 

posturile; 

-au efectuat interogări în baza de date a Ministerului Administrației și Internelor a 

persoanelor și autovehiculelor oprite pentru verificări în condițiile legii. 

Din punct de vedere al indicatorilor de activitate, situația se prezintă astfel: 776 interogări în 

baza de date a M.A.I. „Registrul Național de Evidență a Permiselor de Conducere și a Vehiculelor 

Înmatriculate”; 1334 interogări în baza de date a M.A.I. „Registrul Național de Evidență a 

Persoanelor”; 95 comunicarea imaginilor captate de camerele de supraveghere a traficului rutier; 

1165 sesizări “Tel Verde”. 

 

COMPARTIMENTUL CONTROL ACTIVITĂȚI COMERCIALE 

MISIUNEA: Desfășoară activități ce au ca obiectiv principal controlul agenților economici 

privind funcționarea acestora cu respectarea H.C.L. nr. 87/2017 privind comercializarea produselor 

și serviciilor de piață pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv, deținerea de autorizații 

de funcționare eliberate de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe și aplicarea vizei anuale. 

Activitatea biroului s-a desfășurat astfel: 

-s-a verificat respectarea prevederilor legale de către producătorii particulari în piețele 

agroalimentare, totodată s-au întocmit procese-verbale de constatare; 

-s-a verificat existența Autorizației de Funcționare la locul de desfășurare a activității 

economice pentru cele neverificate până în acel moment, precum și cele recent înființate, totodată s-

au întocmit note de constatare; 
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-s-au făcut verificări la sediul societăților comerciale care au avut Autorizația de Funcționare 

anulată, despre existența și încetarea activității. Cele constatate, precum și numele agenților 

economici care au fost sancționați în temeiul O.G. nr 99/2000 au fost comunicate Primăriei 

Municipiului Sfântu Gheorghe, Direcției Patrimoniu – Compartimentul pentru Autorizarea 

Activităților Economice; 

-s-a constatat și aplicat, conform atribuțiilor stabilite prin lege, contravenții pentru 

nerespectarea prevederilor hotărârilor Consiliului Local Sfântu Gheorghe și a prevederilor O.G. nr. 

99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață. 

Din punct de vedere al indicatorilor de activitate, situația se prezintă astfel: 50 procese-

verbale de contravenție; 1 sesizare, reclamație scrisă primită de la cetățeni; 522 controale efectuate la 

agenți economici-procese-verbale de constatare întocmite. 

 

COMPARTIMENTUL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJUL STRADAL 

MISIUNEA: Desfășoară activități ce au ca obiectiv principal identificarea lucrărilor de 

construcții executate fără autorizație de construire sau desființare, după caz, inclusiv a construcțiilor 

cu caracter provizoriu, verificarea respectării normelor legale privind afișajul publicitar, inclusiv 

cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economice. 

Activitatea biroului s-a desfășurat astfel: 

-s-au efectuat controale pe baza unui plan de control pentru identificarea lucrărilor de 

construcții executate fără autorizație de construire sau desființare, după caz, inclusiv a construcțiilor 

cu caracter provizoriu și s-au întocmit note de constatare în urma controalelor; 

-s-au constatat, conform atribuțiilor stabilite prin lege, contravențiile privind disciplina în 

domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții, s-au încheiat și înaintat procesele-verbale de 

constatare a contravențiilor, în vederea aplicării sancțiunii, primarului unității administrativ-

teritoriale în a cărui rază de competență s-a săvârșit contravenția; 

-s-au efectuat controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizația de 

executare a lucrărilor de reparații ale părții carosabile și pietonale; 

-s-a verificat respectarea normelor legale privind afișajul publicitar, inclusiv cele referitoare 

la amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economice; 

-s-au efectuat controale pentru verificarea sesizărilor și reclamațiilor primite din partea 

cetățenilor, legate de problemele specifice compartimentului și s-a transmis răspuns reclamanților. 

Din punct de vedere al indicatorilor de activitate, situația se prezintă astfel: 25 procese-

verbale de contravenție; 46 sesizări, reclamații scrise primite de la cetățeni; 163 controale efectuate în 

baza planului de control; 137 note de constatare întocmite. 

 

CONCLUZII 

 
 

Inspectoratul de Poliție Județean Covasna 

La nivelul I.P.J. Covasna, indicatorii statistici prezintă o ușoară creștere a infracțiunilor 

sesizate, +1,96%, cea mai semnificativă fiind creșterea infracționalității contra persoanei, cu 121 

fapte. 
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Nivelul criminalității în unitățile de învățământ a crescut ușor în comparație cu anul 

precedent, ( cu 3 fapte sesizate), ceea ce denotă că activitățile comune poliție/cadre didactice nu și-au 

atins întotdeauna efectul scontat. 

În perioada analizată, deși s-au înregistrat succese în reducerea riscului rutier, sunt unele 

creșteri la numărul accidentelor grave și a persoanelor rănite grav. 

Lipsa personalului în mediul rural se reflectă și în activitatea de intervenție la apelurile prin 

SNUAU 112, fapt care a determinat scăderea numărului de intervenții sub 10 minute cu cca. 15% 

fașă de anii anteriori. 

Comparativ cu primele 12 luni ale anului 2018, în anul 2019 infracțiunile stradale au crescut 

cu 20 fapte, de la 47 la 67. 

În perioada analizată nu s-a realizat obiectivul de reducere a riscului rutier, la nivelul 

județului, înregistrându-se creșteri la numărul accidentelor(+9), la numărul persoanelor decedate 

(+10) și la numărul persoanelor rănite ușor (+20). 

A crescut numărul infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale. Au fost sesizate 58 de 

fapte în anul 2019, cu 12 fapte mai multe față de anul 2018. 

Principalele rezultate obținute în această perioadă, menționăm: 

-infracționalitatea sesizată se menține practic la același nivel, cu o creștere procentuală de 

+0,68%; 

-în perioada analizată au fost sesizate 3 infracțiuni de omor, constatându-se o scădere cu 2 

fapte față de anul 2018; 

-infracțiunile contra patrimoniului scad în perioada de referință cu 98 fapte, la 1565 și se 

constată scăderea numărului infracțiunilor de furt în mediul rural, a furturilor din locuințe și din 

societăți comerciale precum și a furturilor stradale și a infracționalității în domeniul silvic; 

-au fost instrumentate un număr mai mare de dosare penale, respectiv 9465 (+976) dosare 

penale. Dintre acestea, au fost înregistrate în cursul perioadei un număr de 4909 (-52) dosare și au 

fost trimise cu diferite soluții unităților de parchet sau altor unități de poliție un număr de 4260 

(+327) dosare, rămânând în lucru la sfârșitul perioadei un număr de 5205 (+649) dosare penale; 

-în cursul anului 2019, au fost soluționate un număr de 1192 (+347) dosare penale cu A.N: din 

care 353 (+71) prin identificarea autorilor . 

 

Inspectoratul de Jandarmi Județean “ Gheorghe Doja “ Covasna 

Rezultatele obținute în anul 2019, reflectă creșteri ale capacității de acțiune a Inspectoratului 

de Jandarmi Județean Covasna, atât pe segmentul de îndeplinire a misiunilor încredințate cât și pe 

segmentul activităților de suport. 

De asemenea, în baza ordinelor și dispozițiilor eșaloanelor superioare au fost organizate mai 

bine activitățile în cadrul inspectoratului, colaborarea și cooperarea cu celelalte instituții cunoscând 

un nivel superior față de anii precedenți. 

În concluzie, putem afirma că inspectoratul a îndeplinit obiectivele stabilite în documentele 

programatice ale eșaloanelor superioare și cele proprii, a executat în bune condiții misiunile 

încredințate și a contribuit semnificativ, alături de celelalte componente ale SNOP, la crearea unui 

climat sigur de ordine și siguranță publică pentru cetățean și la păstrarea imaginii pozitive a M.A.I. 

și Jandarmeriei Române în zona de responsabilitate. 
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Inspectoratul pentru Situații de Urgență”Mihai Viteazul “ al Județului Covasna 

În anul 2019, activitatea s-a desfășurat în concordanță cu obiectivele generale și cele specifice 

stabilite prin Strategia de consolidare și dezvoltare a IGSU pentru perioada 2016-2025 și au fost  

avute în vedere următoarele aspecte: 

-rolul și locul Inspectoratului în cadrul Sistemului Național de Management în Situații de 

Urgență; 

-starea actuală a capabilităților pentru a participa la îndeplinirea celor 5 misiuni principale 

ale managementului situațiilor de urgență: prevenire, protecție, limitare/reducere impact, răspuns și 

refacere; 

-sublinierea elementelor principale ale culturii instituționale: tehnicitate; profesionalism; 

abordare proactivă; echilibru între schimbare și tradiție; statut militar al personalului; ancorare în 

realitatea cotidiană; 

-pregătirea în fiecare domeniu de răspuns crescând reziliența la un nivel care să permită 

adaptarea rapidă la scenariul cel mai rău cu care ne putem confrunta; 

-exercitarea autorității de stat în domeniul de competență. 

 

Poliția Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe 

Activitatea Poliției Locale a Municipiului Sfântu Gheorghe s-a desfășurat prin 

compartimentele din subordine, dar și în colaborare cu lucrătorii I.P.J. Covasna, colaborare care a 

contribuit la eficientizarea activității acestor instituții. 

Atribuțiile privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a 

proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor au condus la aplicarea a 1505 

sancțiuni contravenționale, din care 925 amenzi în cuantum de 296100 lei și 580 avertismente scrise. 

 

  

 

PREȘEDINTE 

Sabin CALINIC 
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