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RAPORTUL ANUAL
asupra eficienței activității desfășurate, în anul 2017, de către structurile însărcinate cu
asigurarea unui climat de siguranță și securitate publică în județul Covasna

Ca urmare a activității de monitorizare, Comisia de planificare, stabilire și evaluare a
indicatorilor de performanță minimali a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna a elaborat
Raportul anual asupra eficienței activității desfășurate, în anul 2016, 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 conformitate cu prevederile 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.
Prezentul raport cuprinde aspecte concrete și date statistice comparative din activitatea
desfășurată în anul 2017 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
PREVENIREA CRIMINALITĂȚII
Pentru servirea comunității și prevenirea criminalității, polițiștii covasneni, în anul 2017, au
executat următoarele activități (comparativ cu anul 2016):
- intervenții la evenimente: 15.458 (+755)
- razii: 14 (+4)
- acțiuni cu efective lărgite: 2.788 (-1309)
- controale directe: 41.207 (-16.727)
Totodată aceștia au intervenit la 4.600 de apeluri ale cetățenilor efectuate prin SNUAU 112,
din care, 3.768 (82%) din cazuri intervenția s-a realizat într-un interval de sub 10 minute.
În cadrul activităților de punere în aplicare a prevederilor documentelor specifice activității
de prevenire a fenomenului infracțional la nivelul județului, polițiștii din cadrul Biroului de analiză
și prevenire a criminalității, alături de alți polițiști din cadrul inspectoratului, au acționat pentru
informarea cetățenilor, promovarea și consolidarea imaginii activității inspectoratului, materializate
prin:

Ro-520008, Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii Nr. 4, judeţul Covasna
tel./fax: +40 267 318 908; e-mail: creangaotilia@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. 2

- transmiterea către jurnaliștii acreditați a peste 900 de știri referitoare la activitatea polițienească și
rezultatele obținute de polițiști: 50 de comunicate de presă și 298 de buletine informative de
presă (peste 1.400 referiri în presa locală și peste 700 apariții radio și TV);
- au participat la un număr de 27 emisiuni radio în direct, cu ocazia cărora au fost prezentate
concluzii ale analizelor efectuate în cadrul priorităților de acțiune precum și recomandări
preventive adaptate situației operative specifice înregistrate la nivelul județului;
- au fost publicate un număr de 88 articole cu caracter informativ-preventiv în presa scrisă locală
precum și 178 articole în presa on-line;
- au fost realizate 17 materiale atipice cu caracter preventiv, volumul acestora depășind 15.000
exemplare;
- au fost organizate și desfășurate 201 activități preventive în comun cu alte instituții sau
organisme neguvernamentale;
- au fost organizate și s-a participat la 172 întâlniri cu instituțiile partenere în cadrul activităților
preventive desfășurate;
- au fost derulate 12 acțiuni cu voluntarii Asociației “Rețeaua socială”, ai Asociației “Salvatore” și
ai Asociației de Tineret “Ecou”;
- au fost organizate și derulate 203 activități în comun cu unitățile de învățământ și de ocrotire, la
care au participat 7.756 elevi, 249 cadre didactice și 844 părinți ai elevilor.
Activitatea educațional-preventivă desfășurată de poliția rutieră:
- 80 activități de informare cu tematică rutieră în 36 unități de învățământ la care au participat
6.078 elevi și 189 cadre didactice (li s-a prezentat dinamica accidentelor de circulație în care au
fost implicați minori și li s-au oferit informații de natură a preîntâmpina producerea unor astfel
de evenimente pe viitor);
- oferirea copiilor și participanților la trafic de flyere conținând recomandări în scopul prevenirii
implicării în evenimente rutiere pe parcursul vacanței de vară, cu ocazia „Zilei Internaționale a
Copilului”, precum și cu alte ocazii;
- organizarea etapei județene a Concursului Național “Educația rutieră, educație pentru viață!”;
- în data de 21.09.2017, pe întreaga rețea de drumuri, polițiștii rutieri au împărțit flyere în trafic
participanților la trafic și le-au adresat recomandări în vederea prevenirii implicării acestora în
evenimente rutiere. Această activitate s-a desfășurat în cadrul Proiectului EDWARD (European
Day Without A Road Death), desfășurat la nivel european;
- organizarea a 19 ședințe cu tematică rutieră cu participarea personalului din cadrul altor unități
și servicii.
COMBATEREA CRIMINALITĂȚII
Pe parcursul anului 2017, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Covasna, s-a
înregistrat o scădere a infracționalității sesizate cu 2,34% față de anul anterior (4.222 fapte în 2016 la
4.123 fapte în 2017).
Criminalitatea comisă cu violență
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- sesizate 6 infracțiuni de mare violență (4 omor și 2 tentative de omor) față de 7 în 2016;
- sesizate 749 fapte infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății, cu 14 mai mult față de
2016, din care 75,42% infracțiuni de loviri sau alte violențe.
Criminalitatea contra patrimoniului
- sesizate 958 infracțiuni față de 1020 în 2016, din care:
 infracțiuni de furt: 958 fapte - 60,59% (-62 fapte);
 infracțiuni de tâlhărie: 10 fapte față de 9 în 2016 (județul Covasna se situează pe ultimele locuri
din țară).
Urmăriri și supravegheri judiciare
- 40 persoane urmărite la nivel național + 37 persoane existente la începutul perioadei de referință;
- revocarea măsurii pentru 35 urmăriți identificați;
- la începutul anului 2017 existau în evidență 45 inculpați, pentru 44 s-au dispus măsuri de control
judiciar și pentru unul s-a dispus măsura arestului la domiciliu;
- în cursul anului 2017:
 s-au înregistrat 51 măsuri preventive, din care 42 control judiciar și 9 arest la domiciliu;
 au fost revocate 64 măsuri, din care 57 măsuri de control judiciar și 7 măsuri de arest la
domiciliu.
- la sfârșitul anului 2017: în evidență 32 inculpați față de care s-au dispus măsuri preventive,
respectiv 29 sub control judiciar și 3 inculpați în arest la domiciliu;
- ordine de protecție la începutul anului 2017 erau pentru 10 persoane, înregistrate în cursul anului
34 ordine de protecție, din care 30 au fost revocate și au rămas în evidență 14.
Dinamica dosarelor penale cu A.N.
- la începutul anului existau în evidență 1.777 (+152) dosare penale cu autori necunoscuți;
- înregistrate în cursul anului 2017: 1.122;
- din tota,l au fost soluționate 919 dosare, din care 361 prin identificarea autorilor, iar la sfârșitul
anului 2004 dosare penale rămase în lucru.
Criminalitatea economico-financiară
- în anul 2017 s-a început urmărirea penală pentru 211 infracțiuni economico-financiare (față de
144 infracțiuni în anul 2016);
- 171 suspecți (față de 122 în 2016) pentru care s-a dispus începerea urmăririi penale;
- s-au aplicat 298 contravenții (față de 168 în 2016) în valoare de 1.128.000 lei (+606.800 lei);
- s-au confiscat suma de 23.000 lei în numerar și bunuri și mărfuri în valoare de 358.000 lei: 3.974
kg deșeuri feroase, 31 mc material lemnos, 202.012 țigarete și 19,3 kg tutun, 12.793 l băuturi
alcoolice, 450 produse vestimentare/accesorii susceptibile de contrafacere sau comercializate în
condiții ilicite și 5 autoturisme.
- Evaziune fiscală: 50 infracțiuni, pentru 23 de infracțiuni de evaziune fiscală, urmărire
penală pentru 27 de suspecți (-3) pentru evaziune fiscală, 2 suspecți (-2) pentru infracțiuni la Codul
fiscal și 27 suspecți (+6) pentru infracțiuni la Codul Vamal, deci un total de 56 suspecți (+1) din care
pentru 4 (-4) persoane au fost dispuse măsuri preventive. Valoarea prejudiciului constatat la
finalizarea cercetărilor a fost de 9.646.730 lei (+3.171.970 lei), din care s-a recuperat suma de 4.559.790
lei. Valoarea altor prejudicii care au fost recuperate în cadrul dosarelor penale rămase în lucru se
ridică la suma de 7.857.320 lei, în creștere cu 5.224.000 lei dață de 2016.
- În sfera corupției în 2017: 8 dosare penale înregistrate, 1 denunț și 7 sesizări din oficiu, o
scădere cu 3 față de anul 2016. 26 persoane (-23) deferite parchetelor, din care 8 (-8) la DNA. Au fost
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implicate în fapte de corupție 22 (-16) persoane cu funcții de conducere. Contravaloarea sumelor și a
bunurilor materiale care fac obiectul actelor de corupție este de 10.320.444 lei (+8.629.330 lei).
Regimul armelor, explozivilor și substanțelor periculoase
102 (0) acțiuni și 423 (+61) controale.
53 (+14) permise de armă eliberate de S.A.E.S.P. și 92 (+2) prelungiri permise armă.
135 (62) autorizații pentru procurarea de arme letale și 34 (-16) autorizații pentru
procurarea de arme neletale.
În județul Covasna figurează ca fiind înregistrate un număr de 16 asociații de vânătoare
care gestionează 34 de fonduri de vânătoare și 4 fonduri piscicole.
Criminalitatea stradală
În medie, s-au folosit 75 patrule la nivelul județului cu 139 polițiști din formațiunile de
ordine și siguranță publică, la care s-au adăugat și alte forțe atrase în medie 24 de polițiști, în funcție
de situația operativă din cadrul altor structuri, sprijiniți de 34 cadre ale Jandarmeriei.
Infracțiuni stradale sesizate 61 fapte (-1), ceea ce plasează județul Covasna pe unul din
ultimele locuri din țară, după volumul criminalității, din care 85% comise în mediul urban și 15% în
mediul rural.
Pe genuri de fapte: furt – 50, tâlhărie – 6, ultraj – 1.
Criminalitatea în domeniul silvic
1308 acțiuni, 612 sancțiuni contravenționale aplicate, în valoare totală de 984,50 mii lei și s-a
dispus confiscarea faptică a 641,03 mc material lemnos în valoare de 159,70 mii lei.
288 infracțiuni sesizate în domeniul silvic (+52%).
Pe raza județului Covasna nu s-au înregistrat cazuri de defrișări masive de arbori și nici fapte
ilicite cu impact deosebit asupra fondului forestier național sau asupra mediului înconjurător.
Criminalitatea în domeniul piscicol
117 acțiuni organizate și executate pe linie de piscicultură. Nu au fost sesizări despre
comiterea de infracțiuni în domeniul piscicol.
Criminalitatea în școli
În județul Covasna există 311 clădiri în care funcționează grădinițe, școli, licee și școli
profesionale, toate acestea fiind verificate la începutul anului școlar de efective comune ale poliției/
jandarmeriei/ poliției locale, astfel:
- 157 grădinițe (41 urban, 116 rural);
- 135 școli generale (25 urban, 110 rural);
- 19 licee/colegii (19 urban).
În anul 2017 au fost sesizate 9 fapte penale, majoritatea comise în incinta unităților școlare
(lovire sau alte violențe), dar au fost și 3 infracțiuni de furt și 1 de violență din partea profesorilor.
Situația criminalității în unitățile de învățământ și în zonele adiacente acestora este sub control.
PROMOVAREA SIGURANȚEI
Siguranța traficului rutier
Zilnic sunt folosite, în medie 12 patrule de poliție rutieră, încadrate cu 21 polițiști
specializați.
Au fost organizate 57 acțiuni pe linia verificării respectării legislației de către participanții la
trafic, iar lunar acțiuni tip “cascadă” cu efective proprii ale poliției și cu angrenarea tuturor
autospecialelor din dotare aflate în serviciu (9 acțiuni), pentru combaterea principalei cauze
generatoare de accidente rutiere.
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Total abateri video constatate:
- Viteza
- Depășire neregulamentară
- Neacordare prioritate
- Alte abateri filmate
 Infracțiuni depistate:

7706, din care
5886
206
42
1820
24

 Contestații înregistrate și soluționate

151

 Certificate de înmatriculare retrase

68

 Permise de conducere reținute

396 din care:

 Viteză

82

 Alte abateri care atrag suspendarea

314

2016
8
7
6
5
4
9
7
2
1
1
1
1
1
2
3
0
1
0
2
2
1
4
14
82

2017
3
4
3
2
1
8
4
1
0
0
0
0
0
2
3
1
2
1
6
5
3
9
21
79

Diferența
-5
-3
-3
-3
-3
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
+1
+1
+1
+4
+3
+2
+5
+7
-3

Adormire la volan
Depășire neregulamentară
Abateri conducători de atelaje
Circulație pe sens opus
Neacordare prioritate vehicule
Abateri bicicliști
Pieton pe partea carosabilă
Alte preocupări de natură a distrage atenția
Conducere sub influența alcoolului
Defecțiuni tehnice vehicul
Neasigurare schimbare bandă
Nerespectare reguli calea ferată
Animale sau alte obiecte
Neasigurare mers înapoi
Alte abateri săvârșite de conducătorii auto
Alte cauze referitoare la drum
Conducere fără permis
Întoarcere neregulamentară
Nerespectare distanță între vehicule
Neacordare de prioritate pietoni
Neasigurare la schimbarea direcției de mers
Traversare neregulamentară pietoni
Viteză neadaptată la condițiile de drum
TOTAL
Poliția de proximitate și siguranța comunității
În anul 2017 a desfășurat verificarea a 826 de petiții, din care 802 au fost soluționate, iar
24 rămase în lucru.
Activități ale agenților Poliției de proximitate:
- Activități directe în comunitate
3353
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-

Întâlniri cu persoane de vârsta a treia
Persoane consiliate
Activități în unități de învățământ
Activități preventive la asocialii de locatari
Infracțiuni constatate în flagrant

356
1874
2535
158
14 (+3)

INSPECTORATULUI DE JANDARMI JUDEȚEAN “GHEORGHE DOJA” COVASNA
În anul 2017 activitatea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Covasna s-a desfăşurat în
condiţiile unei dinamici accentuate a fenomenelor social-politice, acţiunile sale fiind direcţionate
către identificarea şi aplicarea celor mai eficiente soluţii şi modalităţi de prevenire a ameninţărilor la
adresa siguranţei cetăţenilor, de contracarare a riscurilor şi vulnerabilităţilor pentru a oferi un
răspuns adecvat şi oportun provocărilor de ordine şi siguranţă publică.
Pentru realizarea acestor deziderate au fost implementate măsuri care au contribuit la
creşterea performanţei în organizarea, executarea şi asigurarea suportului necesar desfăşurării
misiunilor.
ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ
Pe parcursul anului 2017, I.J.J. Covasna a executat un număr de 4.294 de misiuni cu un
efectiv de 18.432 jandarmi, din care:
- 654 misiuni de asigurare a ordinii publice
- 390 acţiuni de intervenţie;
- 2.731 misiuni de menţinere a ordinii publice;
- 10 acţiuni speciale, pentru efectuarea unor acte procedurale;
- 323 acţiuni în cooperare cu alte instituţii, cu atribuţii în prevenirea şi combaterea
fenomenului infracţional şi contravenţional;
- 186 acţiuni pentru punerea în aplicare a mandatelor de aducere.
Asigurarea ordinii publice
Structurile de ordine publică ale Inspectoratului şi-au îndeplinit atribuţiile prin asigurarea
ordinii publice la întruniri şi manifestaţii, mitinguri, marşuri, procesiuni, acţiuni de pichetare,
promoţionale, comerciale, cultural-artistice, sportive, religioase, intervenţia şi restabilirea ordinii
publice când acesta a fost tulburată prin orice fel de acţiuni ce contravin legilor în vigoare.
În perioada analizată numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice a scăzut cu
aproximativ 22% faţă de anul anterior (de la 840 la 654), misiuni care s-au desfăşurat fără probleme
deosebite.
Scăderea numărului de misiuni de asigurare se datorează faptului că în anul 2017 nu au
mai fost scrutinuri electorale și drept urmare nu s-au mai executat misiuni specifice acestora
(aproximativ 200 de misiuni executate în anul 2016) și a faptului că o parte din misiunile de
asigurare au fost preluate de către Gruparea de Jandarmi Mobilă Brașov, conform aprobărilor
primite de la eșalonul superior.
Printre cele mai importante manifestări publice la care au fost asigurate măsurile de ordine
publică, enumerăm:
 manifestările prilejuite de sărbătorirea Zilei Unirii;
 sărbătorirea „Zilei Maghiarilor de pretutindeni”;
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 Sărbătorile Pascale de rit catolic şi ortodox;
 Zilele municipiilor Sf. Gheorghe și Tg. Secuiesc, oraşelor Covasna și Întorsura Buzăului;
 Nedeea Mocănească;
 Sărbătorirea Sf. Ştefan;
 Galopiada Secuiască de pe dealul Pivniţele Mari din localitatea Moacşa;
 Manifestările prilejuite de sărbătorirea Zilei Naţionale a României;
Activitatea pe această linie s-a materializat în constatarea a 5 fapte de natură penală şi
prinderea în flagrant a 5 făptuitori şi aplicarea unui număr de 51 sancţiuni contravenţionale.
Pe timpul executării misiunilor de asigurare a ordinii publice nu s-au înregistrat
evenimente deosebite şi nici situaţii de tulburare gravă a ordinii publice.
Acţiuni de intervenţie
În cadrul sistemului integrat de menţinere a ordinii publice s-a intervenit operativ la 390
solicitări prin S.N.U.A.U. 112 sau alte apeluri telefonice;
Activitatea pe această linie s-a materializat în constatarea unui număr de 31 fapte de natură
penală şi prinderea în flagrant a 32 făptuitori în misiunile executate cu patrule de jandarmi,
respectiv constatarea unui număr de 6 fapte penale şi prinderea în flagrant a 6 făptuitori în misiunile
executate în sistem mixt şi aplicarea unui număr de 160 sancţiuni contravenţionale.
Intervenţiile structurilor de ordine publică au fost operative şi eficiente şi nu au impus
folosirea excesivă a forţei sau a mijloacelor din dotare.
Participarea la menţinerea ordinii publice
În conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 60 din 02.03.2010 privind organizarea şi
executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, misiunile de menţinere a ordinii
publice în mediul urban şi rural s-au executat în sistem integrat, astfel:
 450 misiuni de menţinere a ordinii publice în staţiunea Şugaş Băi și Covasna şi pe traseele
turistice adiacente acestor stațiuni;
 2241 patrule de jandarmi în municipiul Sf. Gheorghe și oraşul Înt. Buzăului;
 333 acţiuni executate în zona instituţiilor de învăţământ;
 2210 patrule mixte în municipiile Sf. Gheorghe şi Tg. Secuiesc, oraşele Covasna şi Înt. Buzăului;
 106 patrule de jandarmi în mediul rural;
 747 patrule mixte în mediul rural;
Pe timpul executării misiunilor de menţinere a ordinii publică au fost aplicate un număr de
508 sancţiuni contravenţionale.
Cooperarea foarte bună cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Covasna a contribuit la
desfăşurarea unor activităţi eficiente de menţinere a ordinii publice atât în mediul urban cât şi în cel
rural, menite să descurajeze comiterea de fapte antisociale, prin asigurarea prezenţei active a
efectivelor de jandarmi şi poliţie în locurile şi zonele cu potenţial criminogen ridicat.
Acţiuni în cooperare pentru efectuarea unor acte procedurale
În perioada analizată pe acest segment de activitate au fost executate următoarele:
 6 misiuni în cooperare cu lucrătorii DIICOT;
 2 misiuni în cooperare cu lucrătorii DGA;
 1 misiune în cooperare cu lucrătorii DNA;
 1 misiune în cooperare cu lucrătorii Parchetului d.p.l. Tribunalul Covasna.
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Misiunile s-au executat la un nivel foarte bun, nefiind înregistrate evenimente negative pe
timpul îndeplinirii acestora, fapt datorat şi relaţiei foarte bune dintre personalul instituţiilor
implicate.
Acţiuni executate în cooperare/colaborare cu alte instituţii şi punerea în aplicare a
mandatelor de aducere
În îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor specifice, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
Covasna şi structurile subordonate cooperează cu celelalte componente ale Ministerului Afacerilor
Interne şi cu structuri din cadrul sistemului de apărare şi securitate naţională prezente în judeţul
Covasna.
În cursul anului 2017, în baza planurilor de cooperare/colaborare încheiate s-a executat un
număr de 323 de misiuni cu alte instituţii.
Activitatea pe această linie s-a materializat în constatarea unui număr de 3 fapte de natură
penală şi prinderea în flagrant a 4 făptuitori în misiunile executate cu patrule de jandarmi, respectiv
constatarea unui număr de 17 de fapte penale şi prinderea în flagrant a 9 de făptuitori în misiunile
executate în sistem mixt şi aplicarea unui număr de 55 sancţiuni contravenţionale.
Un accent deosebit a fost pus pe organizarea şi executarea unor acţiuni pe linia combaterii
delictelor silvice, activitate materializată în constatarea a 3 fapte penale şi aplicarea a 54 de sancţiuni
contravenţionale, în valoare de 73.500 lei.
De asemenea, în perioada analizată, au fost executate 186 acţiuni pentru punerea în aplicare
a mandatelor de aducere, cu un efectiv de 483 jandarmi, neexistând situaţii în care mandatele să nu
fie executate.
Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale
În anul 2017, au fost constatate de către jandarmi 48 fapte de natură penală, care s-au
materializat în întocmirea a 40 dosare cu acte de constatare/sesizare.
Pe genuri, situaţia acestora se prezintă astfel :
 Furturi - 4;
 Distrugeri - 11;
 Lovire sau alte violenţe – 20;
 Legea 46/2008 codul silvic – 7;
 Legea 29/1997 – 1;
 Conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, art. 336 CP – 1;
 Ultraj art. 257 CP – 2;
 Violare de domiciliu art. 224 CP – 1;
 Amenințare, art. 206 CP – 1.
Comparativ cu rezultatele obţinute în anul 2016, se constată o creştere a faptelor penale
constatate de jandarmi cu 71% (de la 28 în 2016 la 48 în 2017) şi o creștere a faptelor penale
constatate în cadrul dispozitivelor mixte cu poliţia cu 23 % (de la 70 în 2016 la 86 în 2017).
De asemenea, se constată o scădere a indicatorului contravenţii aplicate cu 20 % (de la
983 în 2016 la 783 în 2017).
PAZA ŞI PROTECŢIA OBIECTIVELOR, BUNURILOR ŞI VALORILOR
În perioada analizată, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Covasna a asigurat paza şi
protecţia instituţională la un număr de 14 obiective (cu exceptare de la plată), paza şi protecţia
transporturilor de bunuri şi valori (72 misiuni, din care 30 interjudeţene, 28 judeţene şi 14 locale), paza şi
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protecţia transporturilor de produse cu caracter special, de armament şi muniţie în beneficiul
propriu (14 misiuni) şi a participat la paza şi protecţia transporturilor de corespondenţă clasificată
(301 misiuni).
Efectivele ce execută misiuni de pază şi protecţie au aplicat în total un număr de 6 sancţiuni
contravenţionale, constând în 3 avertismente şi 3 amenzi în valoare totală de 900 lei.
RESURSE UMANE
Activitatea de resurse umane s-a desfăşurat cu respectarea principiului legalităţii, avându-se
drept puncte de referinţă viabilitatea documentelor întocmite şi eficienţa activităţilor desfăşurate.
Unitatea este încadrată într-un procent de 90,90%, iar vârsta medie a personalului este de
40 ani şi 1 lună.
Actuala încadrare cu personal permite îndeplinirea în condiţii bune a atribuţiilor şi
responsabilităţilor specifice inspectoratului.
Formarea profesională continuă a personalului
Pregătirea continuă a personalului s-a executat în baza ordinelor eşaloanelor superioare şi a
ordinului inspectorului şef, care reglementează această activitate, urmărindu-se în principal
atingerea următoarelor obiective: cunoaşterea atribuţiilor funcţionale şi a prevederilor legale, a
ordinelor, instrucţiunilor şi dispoziţiilor în vigoare; însuşirea cunoştinţelor, formarea şi
perfecţionarea deprinderilor pentru îndeplinirea sarcinilor; creşterea capacităţii şi disponibilităţii
forţelor, de a îndeplini misiunile încredinţate; respectarea disciplinei militare, a drepturilor omului
şi a normelor de comportament corect, imparţial şi nediscriminatoriu în relaţia cu cetăţenii.
LOGISTICĂ
Activitatea pe linie de auto
Vârsta medie a parcului auto este de 15 ani, iar gradul de înzestrare cu autovehicule este de
47 % faţă de nevoile de executare a misiunilor.
Activitatea compartimentului marketing şi achiziţii publice
În anul 2017, achiziţiile de bunuri şi servicii au fost realizate în proporţie de 90% prin
intermediul catalogului din S.E.A.P.
Achiziţiile efectuate offline, de alţi operatori economici, au fost realizate doar în situaţiile în
care nu au putut fi identificate, în cadrul catalogului electronic, produsul/serviciul, sau preţul postat
de operatorii economici pentru obiectul achiziţiei era mai mare decât preţul la care acestea puteau fi
achziţionate de pe piaţă, fiind întocmite în acest sens, note justificative.

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
„MIHAI VITEAZUL” AL JUDEŢULUI COVASNA
Raportul de evaluare a activității ISU Covasna este sintetizat pe partea de prevenire a
situațiilor de urgență și pe partea de gestionare a situațiilor de urgență.
PREVENIREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ
Activitatea de avizare și autorizare a crescut cu 43% în anul 2017, este o activitate din ce în
ce mai importantă în bugetul de timp al inspectoratului. Toți parametrii sunt în creștere, inclusiv
partea de respingere a documentațiilor datorită faptului că calitatea întocmirii acestor documente
are de suferit.
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În ceea ce privește activitatea de control: s-a executat controlul în localități, la operatori
economici și instituții, la serviciile voluntare pentru situații de urgență. Această activitate a scăzut cu
54,96% ca și număr de controale, datorită faptului că și numărul de inspectori a fost redus cu 55%
pentru că la începutul anului la ISU Covasna a avut loc o reorganizare a inspectoratului. În ultimii
10 ani, în 2017 au fost cele mai puține controale desfășurate de ISU Covasna, 459 față de 1019 în
2016. A scăzut numărul controalelor la operatorii economici, la instituții, unități de învățământ, care
în anii anteriori erau verificați toți. În schimb, au fost verificate și îndrumate toate serviciile
voluntare pentru situații de urgență care sunt constituite la nivelul județului.
În ceea ce privește auditul de supraveghere a persoanelor fizice și juridice atestate, există
mai multe persoane care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor. În anul 2017
datorită controalelor a fost suspendată activitatea a două persoane care nu mai respectau criteriile
care au stat la baza autorizației de funcționare a acestora.
Numărul petițiilor și sesizărilor a crescut cu 33,33%.Deficiențele constatate sunt direct
proporțional cu numărul de controale, ceea ce înseamnă că și acestea au scăzut.
Raportând numărul de documente de control încheiate (459) la sancțiunile aplicate în anul
2017 (1063 din care 935 de avertismente și 128 de amenzi), reiese un număr de 2,32 de sancțiuni
aplicate/document de control încheiat, din care 2,04 avertismente și 0,28 amenzi/document de
control încheiat.
Amenzile contravenționale au fost aplicate în baza următoarelor acte normative:
- H.G. nr. 537/2006 – un număr de 118 amenzi;
- Legea nr. 307/2007 – un număr de 9 amenzi;
- Legea nr. 481/2004 – un număr de 1 amendă.
Cuantumul amenzilor contravenționale acordate este de 148.500 RON, iar cel încasat este
de 28.350 RON.
Exercițiile de simulare pe timpul controalelor au scăzut cu cca 80%.
S-au desfășurat cca 500 de activități de informare preventivă la operatori economici,
instituții, localități, mult mai puține față de anul precedent.
REZILIENȚA COMUNITĂȚILOR
În cursul anului 2017, pregătirea personalului comitetelor pentru situații de urgență,
centrelor operative cu activitate temporară, celulelor de urgență, inspectorilor și personalului de
specialitate cu activități în domeniul protecției civile, a cadrelor tehnice cu atribuții în domeniul
apărării împotriva incendiilor, a șefilor SVSU și SPSU, a conducătorilor operatorilor economici sursă
de risc, a conducătorilor unităților de învățământ operativ s-a desfășurat în baza precizărilor OIG nr.
201/2017, în urma căruia a fost elaborat Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență care a
fost aprobat prin ordinul prefectului județului.
Acest tip de pregătire s-a realizat prin instructaje, convocări, concursuri școlare și
profesionale, cât și prin convocări cu scoatere de la locul de muncă la CNPPMSU Ciolpani și la
Centrul Zonal de Pregătire Cluj-Napoca.
Prezența la aceste convocări a fost de cca 90%.
La cursurile de la Cluj-Napoca situația participarii este mult mai scăzută, autoritățile locale
nu au dat curs solicitărilor de pregătire. Aceasta este o problemă care se perpetuează anual.
SERVICIILE VOLUNTARE ȘI PRIVATE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
În urma intrării în vigoare a Ordinului nr. 96/2016 al MAI pentru aprobarea Criteriilor de
performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private
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pentru situații de urgență, la nivelul Serviciului Pregătire pentru Intervenție și Reziliența
Comunităților s-au desfășurat următoarele:
În aceste moment la nivelul județului Covasna nu este înființat nici un serviciul voluntar
pentru situații de urgență după criteriile prevăzute în ordin. Nici un serviciu voluntar nu
îndeplinește criteriile din ordin. ISU desfășoară activități de îndrumare dar totul merge pănă când
intervine problema finanțării.
Ultima prorogare a termenului este 30 iunie 2018 până la care s-ar putea organiza câteva
astfel de servicii în județul Covasna. Serviciile există, au funcționat dar nu mai corespund și nu mai
pot funcționa fără a îndeplinii criteriile din ordin. Trebuie retras avizul de funcționare și ulterior
reînființate conform noilor criterii, care sunt foarte drastice:
- Anexa 2 – Norma de dotare cu echipament de protecție a personalului serviciilor
voluntare și private;
- Anexa 3A - Norma minimă de dotare a spațiilor, autospecialelor pentru stingere cu apă
și spumă;
- Anexa 3B – Dotarea minimă a unei autospeciale de stingere cu apă și spumă;
- Anexa 5 - Norma minimă de dotare cu tehnică și materiale pentru intervenție a
serviciului voluntar.
PROGRAMUL DE VOLUNTARIAT „SALVATOR DIN PASIUNE”
În acest program sunt înscriși mai mulți voluntari, care au dorit să se implice în mod activ
în viața comunității și au dorit să participe efectiv la acțiuni (incendii, inundații, dezastre naturale,
epidemii, etc.), dar și pentru însușirea și punerea în aplicare a noțiunilor de bază în acordarea
primului ajutor calificat, implicarea în acțiunile de ajutor umanitar, precum și în cele de
popularizare în rândul cetățenilor a măsurilor preventive.
Cu ocazia Zilei Internaționale a Voluntariatului – 5 decembrie, ISU Covasna a oferit o
diplomă de merit celui mai devotat voluntar – doamnei Ráduly Erika, care participă cu regularitate
și se implică în mod activ la activitățile organizate de către inspectorat și nu numai.
Doamna Ráduly Erika a făcut parte, în luna octombrie, din echipa care a reușit că
construiască 36 de case în 5 zile în județul Bacău, în cadrul evenimentului „BIG BUILD 2017”, inițiat
de organizația Habitat for Humanity România.
GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ
În anul 2017 au fost înregistrate 4200 evenimente, în medie 11,5 pe zi. Din acestea 3385 sunt
intervenții ale ISU Cocasna, cca 10 intervenții pe zi, din care: 121 incendii față de 134 în 2016, 47
incendii de vegetație și altele, 2710 SMURD față de 1965 în 2016, 125 alte tipuri de urgențe față de 40
în 2016.
Incendiile de vegetație au scăzut foarte mult față de anii precedenți.
Comparația pe 10 ani: în anul 2007 au fost 329 evenimente gestionate de ISU Covasna, iar în
anul 2017 au fost 3385 pentru că între timp a fost preluat SMURD-ul, deci numărul intervențiilor a
crescut de cca 10 ori în 10 ani. În 2007 ISU Covasna avea un număr de personal mai mare decât în
2017, în 2011 au fost luate 30% din posturi, deci situația este că sunt de 10 ori mai multe intervenții
cu personal mai puțin.
ANALIZA INTERVENȚIILOR LA INCENDII
121 incendii, din care:
- 87 incendii au fost lichidate de structurile ISU;
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- 23 incendii au fost lichidate de structurile ISU în cooperare cu SVSU;
- 3 incendii au fost lichidate de către structurile a două inspectorate pentru situații de
urgență;
- 5 incendii au fost lichidate de SVSU;
- 1 incendiu a fost stins de personalul de la locul de muncă;
- 2 incendii stinse de la sine.
Persoane salvate la incendii: 53, din care 48 adulți și 5 copii.
Persoane decedate la incendii: 7, din care 7 adulți.
Victime ale incendiilor: 11 răniți, din care 9 adulți și 2 copii.
Pe timpul intervențiilor la incendii au fost protejate bunuri și instalații în valoare de cca.
17.022.150 lei.
Pagubele produse de incendii: cca 1.343.800 lei.
ANALIZA INTERVENȚIILOR SMURD
ISU Covasna a intervenit prin echipaje specializate la 2710 (în medie 7,4/zi) intervenții de
descarcerare și prim ajutor medical:
- 2677 cazuri medicale SMURD;
- 25 intervenții pentru descarcerare;
- 8 intervenții pentru asistență persoane;
În 2017 au fost 2710 intervenții SMURD față de 1784 în anul 2014.
Din totalul intervențiilor SMURD în anul 2017, 46% au fost în mediul rural și 54% în mediul
urban.
ANALIZA INTERVENȚIILOR PENTRU SALVĂRI DE ANIMALE
În sfera de competență a ISU Covasna s-au înregistrat și 8 intervenții pentru salvarea
animalelor, din care:
- 5 animale mari (patru cabaline și o bovină) scoase din medii ostile (puțuri, gropi);
- 1 animal mic (un câine) scos din mediul ostil;
- 1 pisică blocată în compartimentul motor;
- 1 pisică coborâtă din pom.
ALTE INTERVENȚII – 81 EVENIMENTE, din care:
- 27 transporturi de persoane supraponderale;
- 24 deblocări de ușă la locuințe;
- 1 degajare persoană ce s-a sinucis;
- 2 îndepărtări tablă metalică de pe acoperiș;
- 7 căutări persoane dispărute;
- 7 tăieri de arbori căzuți pe carosabil;
- 2 căutări în mediul acvatic, pe râul Olt;
- 1 degajare stâlp căzut pe carosabil;
- 1 evacuare apă din fântână;
- 1 scoatere persoană decedată din râul Olt;
- 1 persoană scoasă din fântână;
- 2 sablare carosabil.
INTERVENȚII DEOSEBITE
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- în data de 09.01.2017 a avut loc un incendiu la Școala Gimnazială „Horn David” din Comandău,
unde s-au degradat parterul școlii cca 250 mp și cazanul centralei termice cu combustibil solid
(lemn). Incendiul a fost lichidat în cooperare cu SVSU Comandău și SVSU Covasna;
- în data de 17.02.2017 a avut loc un incendiu la un depozit de furaje construit din lemn și un
adăpost pentru animale construit din lemn din localitatea Bicfalău. Au ars depozitul de furaje pe
o suprafață de 120 mp și adăpostul de animale pe o suprafață de cca 100 mp. Au fost salvate 52
de animale.
- în data de 08.03.2017 a avut loc o acțiune de căutare a unui copil de 2 ani dispărut în pădurea din
apropierea localității Vâlcele, acesta fiind găsit a doua zi. La acțiune au participat efective din
cadrul IPJ Covasna și IJJ Covasna.
- în data de 11.03.2017 s-a intervenit pentru degajarea unui cal rămas blocat cu picioarele în
traversele căii ferate de pe posul de peste râul Negru în dreptul localităților Lemnia și Brețcu. Pe
timpul intervenției a fost oprit traficul feroviar. La intervenție a participat și SVSU Lemnia.
- în data de 03.11.2017 a avut loc o intervenție de căutare salvare a unei persoane rătăcite în zona
Valea Zăbrătăului, unde au fost angrenate forțe din Poliție, Jandarmi, Salvamont, Ocolul Silvic,
persoane civile.
- în data de 19.12.2017 a avut loc un incendiu la “Casa Horvath” din municipiul Sfântu Gheorghed,
str. Arcușului, nr. 25, clădire care este încadrată ca monument istoric.
ACTIVITATEA SECRETARIATULUI TEHNIC PERMANENT AL
COMITETULUI JUDEȚEAN PENTU SITUAȚII DE URGENȚĂ COVASNA
În anul 2017 s-au desfășurat 11 ședințe: 4 ordinare și 7 extraordinare.
S-au stabilit măsuri și acțiuni preventive și de intervenție pentru care s-au elaborat
următoarele planuri:
- Planul de activități al Comitetului Județean pentru Situații de urgență pe anul 2018;
- Planul județean de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare necesare
gestionării situațiilor de urgență pe anul 2017;
- Planul de măsuri al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență pentru perioada
sezonului estival 2017;
- Planul de măsuri al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență pentru sezonul de
iarnă 2017 – 2018 (în colaborare cu Instituția Prefectului Județului Covasna).
S-au emis atenționări/avertizări/ alerte hidrometeorologice.
Pe linie de asanare pirotehnică s-au executat 14 misiuni de asanare a terenului de muniția
găsită neexplodată (115 elemente de muniție).
Pe linie de adăpostire s-au verificat 25 adăposturi de protecție civilă și 3 puncte de comandă
de protecție civilă din cele 6 existente. Din cele 6 puncte de comandă, 2 sunt neoperative (punctul de
comandă județean și cel municipal).
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POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
Poliţia Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe își exercită atribuţiile privind apărarea
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi
descoperirea infracţiunilor.
În acest sens, s-au aplicat 2.368 sancțiuni contravenționale, din care 1.831 amenzi în
cuantum de 318.100 lei și 537 avertismente scrise.
În anul 2017, pe linia aplicării prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 – privind
regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, au fost întocmite și comunicate:
- un număr de 520 adrese de înaintare spre executare silită a proceselor-verbale de
contravenție neachitate;
- un număr de 130 adrese de înaintare prin care s-a solicitat sprijin pentru ducerea la
îndeplinire a procedurii comunicării proceselor-verbale de contravenție nepreluate prin poștă cu
aviz de primire;
- au fost redactate și depuse la instanța de judecată întâmpinări în 930 de dosare care au
format obiectul plângerilor contravenționale.
Biroul ordine publică și evidența populației
- s-au asigurat, zilnic, măsuri de ordine la Şcoala Specială Sfântu Gheorghe și Școala
Gimnazială ”Gödri Ferenc” la intrarea/ieșirea elevilor la/de la cursuri, în perioada cursurilor școlare;
- s-au desfăşurat, zilnic, activităţi de prevenire şi combatere a cerşetoriei în mun. Sf.
Gheorghe, comercializarea fără forme legale a urzicilor, ciupercilor, florilor şi produselor artizanale
în locuri neautorizate pe domeniul public al Municipiului Sf. Gheorghe;
- s-au însoţit, zilnic, reprezentanţii Primăriei – Direcția Finanțe Publice Municipale, cu
ocazia transportului banilor din încasările zilnice la Direcţia de Finanţe Publice a judeţului Covasna;
- s-au însoţit, o dată pe săptămână, reprezentanţii Primăriei – Direcția Finanțe Publice
Municipale cu ocazia colectării banilor din parcometrele din Municipiul Sf. Gheorghe;
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- poliţiştii locali au asigurat măsuri de ordine la desfăşurarea manifestărilor organizate cu
ocazia: Zilei Unirii Principatelor Române, Lăsatului Secului, Comemorarea zilei de 15 martie, Ora
Pământului, Zilei Voluntariatului, Zilei Eroilor, Zilei Fotografiei Maghiare-2017, 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 ed. a VIII-a, Galopiada
Secuiască, Semimaratonul Sfântu Gheorghe, Ziua Armatei Române, Ziua Mondială a Reformaților,
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 2018, etc.;
- cu ocazia desfăşurării diferitelor manifestări care au avut loc, poliţiştii locali au dus la
îndeplinire şi prevederile dispoziţiilor primarului privind interzicerea desfacerii băuturilor alcoolice
în unităţile comerciale şi de alimentaţie publică în zonele respective;
- s-au asigurat măsuri de ordine și însoțire pe biciclete a participanților cu ocazia
manifestației lunare organizate de A.S. SEPSI BIKE pentru promovarea ciclismului urban și
conduita în trafic;
- s-au asigurat măsuri de ordine la desfăşurarea a 16 meciuri de baschet susținute de
către A.S.C. SEPSI-SIC în cadrul Cupei României de Baschet Feminin şi în cadrul Campionatului
Naţional de Baschet Feminin;
- s-au asigurat măsuri de ordine la desfăşurarea a 4 meciuri de futsal susţinute de către
A.S. FUTSAL SPICOM SF. GHEORGHE în cadrul Campionatului Naţional de Futsal – Liga I şi a
Cupei României la Futsal.
NR.
CRT.

INDICATOR
ACTIVITATE

1

Procese-verbale
contravenție

de

2

Sesizări, reclamații scrise
primite de la cetățeni

CANT
.

OBSERVAȚII

598

sancțiuni
aplicate
pentru
nerespectarea
prevederilor hotărârilor Consiliului Local Sfântu
Gheorghe şi a legilor date în competenţă

24

- modul de soluționare al acestora: favorabil

3

Infracțiuni flagrante

7

4

Făptuitori
predați

9

5

Procese-verbale
de
afișare/predare-primire

infracțiuni

179

- furturi (5)
- câini periculoși (1)
- distrugere (1)
- au fost predați făptuitorii la Inspectoratul de
Poliţie al Judeţului Covasna, în vederea continuării
cercetărilor
- întocmite pentru ducerea la îndeplinire a
procedurii comunicării proceselor-verbale de
contravenție nepreluate prin poștă cu aviz de
primire conform prevederilor O.G. nr.2/2001 cu
modificările și completările ulterioare
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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 soluţionării problemelor acestora în condiţiile legii, conform art.6, lit. d) din Legea 155/2010
– Legea poliției locale, fiind predați pe bază de proces-verbal un număr de 29 minori.
Datorită atitudinii cetăţenilor de tolerare şi susţinere a cerşetorilor prin oferirea unor sume
de bani, mediul stradal şi în special aglomerările urbane au devenit o alternativă uşoară de obţinere
a unui venit, constatându-se că majoritatea cerşetorilor provin din mediul rural şi din zonele
limitrofe Municipiului Sfântu Gheorghe.
În ceea ce priveşte combaterea fenomenului de cerşetorie şi vagabondaj, a comerţului
stradal neautorizat, în perioada analizată au fost aplicate în total un număr de 147 de sancţiuni
contravenționale în valoare totală de 10.875 lei, din care:
1) 41 sancțiuni în valoare de 4.350 lei, conform prevederilor art. 2, pct. 3) „apelarea în mod
repetat la mila publicului, de către o persoană aptă de muncă, precum şi determinarea unei
persoane la săvârşirea unor astfel de fapte.” din Legea nr. 61/1991 – pentru sancţionarea faptelor de
încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
2) 106 sancțiuni în valoare de 6.525 lei, potrivit prevederilor art. 67 ”comerţul pe străzi, în
pieţe, parcuri, stadioane, în zonele de agrement şi 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 comercianţilor” din Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 241/2013 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe
teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe.
Biroul circulație
- 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 desfăşurat, zilnic, activităţi de prevenire şi combatere a încălcării normelor legale
privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis precum şi încălcării
normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală,
încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă;
- s-au asigurat, zilnic în cursul săptămânii, măsuri dirijare și fluidizare trafic la intersecția
străzii Kós Károly cu strada Fabricii;
- 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 circulaţie ocazionate de adunări publice,
mitinguri, marşuri, demonstraţii, manifestări cultural-artistice şi sportive, precum şi alte activităţi
care s-au desfăşurat 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-2017, 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 ed. a VII-a, Galopiada Secuiască, Semimaratonul Sfântu Gheorghe, Ziua Armatei Române,
Ziua Mondială a Reformaților, Concursul Automobilistic ”Viteză în coastă”, Serbarea Lampioanelor,
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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 2018, etc.;
- s-au comunicat către Serviciul Poliţiei 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.
NR.
CRT.
1

INDICATOR
ACTIVITATE
Procese-verbale
contravenție

CANT.
de

1.710

OBSERVAȚII
- sancțiuni
aplicate
pentru
nerespectarea
prevederilor H.C.L. Sfântu Gheorghe şi a
prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia
pe drumurile publice
- s-au comunicat către Serviciul Poliţiei Rutiere din
cadrul I.P.J. Covasna punctele de penalizare

2

Puncte
penalizare
aplicate conform O.U.G.
nr. 195/2002

752

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

3

Sesizări, reclamații scrise
primite de la cetățeni

9

- modul de soluționare al acestora: favorabil
- întocmite
procedurii

4

Procese-verbale
de
afișare/predare-primire

33

pentru

ducerea

comunicării

la

îndeplinire

proceselor-verbale

a
de

contravenție nepreluate prin poștă cu aviz de
primire conform prevederilor O.G. nr. 2/2001, cu
modificările și completările ulterioare.

Dispeceratul Poliței Locale
- dispeceratul a asigurat în regim de permanenţă punerea în aplicare a planului operativ
de acţiune, cunoaşterea permanentă a situaţiei operative din zonele de responsabilitate, a transmis
dispoziţiile conducerii în vederea executării misiunilor, precum şi executarea acestora;
- a coordonat activitatea poliţiştilor locali aflaţi în teren, totodată au primit, stocat şi
comunicat conducerii instituţiei 950 sesizări telefonice, de la persoane fizice şi juridice, Asociaţii de
locatari/proprietari, instituţii publice, precum şi datele obţinute de la acţiunile aflate în desfăşurare,
în scopul analizării luării deciziilor şi coordonării efectivelor;
- au asigurat coordonarea centralizată şi unitară a tuturor poliţiştilor locali în timpul
serviciului şi ţinerea legăturii permanente prin mijloacele de transmisiuni din dotare cu toate
posturile;
- au efectuat interogări în baza de date a Ministerului Administraţiei şi Internelor a
persoanelor şi autovehiculelor oprite pentru verificări în condiţiile legii.
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NR.
CRT.

INDICATOR
ACTIVITATE

CANT.

1

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

1.718

2

Interogări în baza de date a
M.A.I. „Registrul Național de
Evidență a Persoanelor”

1.415

3

Comunicarea
captate
de
supraveghere
rutier

4

imaginilor
camerele
de
a
traficului

Sesizări ”Tel Verde”

OBSERVAȚII
- Identificări proprietari vehicule în baza de
date a M.A.I. pentru aplicarea sancțiunilor
contravenționale
privind
încălcarea
normelor rutiere: oprirea, staţionarea,
parcarea autovehiculelor, accesul interzis,
pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi
vehicule cu tracţiune animală, masa
maximă admisă stabilite prin legi sau
H.C.L. Sfântu Gheorghe
- Identificări persoane în baza de date a
M.A.I. pentru
aplicarea sancțiunilor
contravenționale
privind
încălcarea
normelor de conviețuire socială, a normelor
rutiere: oprirea, staţionarea, parcarea
autovehiculelor, accesul interzis, pietoni,
biciclişti, conducători vehicule cu tracţiune
animală, masa maximă admisă stabilite prin
legi sau H.C.L. Sfântu Gheorghe

72

- s-au comunicat I.P.J. Covasna/Parchet
imaginile
captate
de
camerele
de
supraveghere a traficului rutier în vederea
soluționării accidentelor rutiere

950

- 903 de sesizări primite de la cetățeni
- 47 de sesizări au fost direcționate spre
soluționare Poliției Locale de către ofițerii
de serviciu din cadrul I.P.J. Covasna de pe
linia apelurilor S.N.U.A.U.”112”

Fig.4: Situația sesizărilor ”Tel Verde”
Sesizări primite de la cetățeni

Apeluri direcționate prin ”112”

47

903
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Compartimentul control activități comerciale
- a verificat respectarea prevederilor legale de către producători particulari în pieţe
agroalimentare, totodată a întocmit procese-verbale de constatare;
- a verificat existenţa autorizaţiei de funcţionare la locul de desfăşurare a activităţii
economice care încă nu au fost verificate, precum şi cele recent înfiinţate, totodată a întocmit note de
constatare;
- a verificat la sediul societăţilor comerciale care au avut autorizaţia de funcţionare
anulată despre existența și încetarea activității. Cele constatate, precum şi numele agenţilor
economici care au fost sancţionați în temeiul O.G. nr 99/2000 au fost comunicate Primăriei
Municipiului Sfântu Gheorghe, Direcţia Patrimoniu - Compartimentul pentru Autorizarea
Activităţilor Economice;
- a constatat și aplicat, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţii pentru
nerespectarea prevederilor hotărârilor Consiliului Local Sfântu Gheorghe și a prevederilor O.G. nr.
99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.
NR.
CRT.

INDICATOR
ACTIVITATE

1

Controale efectuate la agenți
economici

594

2

Procese-verbale de constatare
întocmite

640

3

Procese-verbale
contravenție

26

CANT.

de

OBSERVAȚII
- a efectuat controale pe baza unui plan de
control privind existenţa și valabilitatea
avizelor Autorizaţiei de Funcţionare la locul
de desfăşurare a activităţii economice
- a efectuat activități de control cu privire la
respectarea prevederilor H.C.L. nr. 15/2008
privind comercializarea produselor și
serviciilor de piață și a Legii nr. 145/2014
pentru
stabilirea
unor
măsuri
de
reglementare a pieței produselor din sectorul
agricol.
- sancțiuni aplicate pentru nerespectarea
prevederilor O.G. nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor și serviciilor de
piață și Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea
unor măsuri de reglementare a pieței
produselor din sectorul agricol.

Sesizări, reclamații scrise
10
- modul de soluționare al acestora: favorabil.
primite de la cetățeni
Compartimentul disciplină în construcții și afișajul stradal
- a efectuat controale pe baza unui plan de control pentru identificarea lucrărilor de
construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor
cu caracter provizoriu şi a întocmit note de constatare în urma controalelor;
4

- a constatat, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în
domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii, a încheiat şi înaintat procesele-verbale de
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constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, primarului unităţii administrativteritoriale în a cărui rază de competenţă s-a săvârşit contravenţia;
- a efectuat controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de
executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;
- a verificat respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, inclusiv cele referitoare
la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;
- a efectuat controale pentru verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor primite din partea
cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului și a transmis răspuns reclamanţilor.
NR.
CRT.

INDICATOR
ACTIVITATE

1

Controale efectuate în baza
planului de control

161

2

Procese-verbale de constatare
întocmite

197

3

Sesizări, reclamații
primite de la cetățeni

36

- modul de soluționare al acestora: favorabil

4

Procese-verbale
contravenție

33

- sancțiuni aplicate pentru nerespectarea
prevederilor normelor legale privind afişajul
publicitar și a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcții

CANT.

scrise

de

OBSERVAȚII
- a efectuat controale pe baza unui plan de
control pentru identificarea lucrărilor de
construcţii executate fără autorizaţie de
construire sau desfiinţare.
- a efectuat activități de control cu privire la
respectarea
prevederilor
legale
privind
autorizarea executării lucrărilor de construcții

CONCLUZII
Inspectoratul de Poliție Județean Covasna
Rezultatele activităților derulate de lucrătorii Inspectoratului de Poliție Județean Covasna
în perioada analizată pun în evidență capacitatea de mobilizare instituțională, pentru a asigura
servicii de calitate cetățeanului și combaterea eficientă a fenomenului criminogen.
Din principalele rezultate pozitive obținute în această perioadă, menționăm:
- criminalitatea sesizată se menține pe un trend descendent. Față de anul 2016, a fost înregistrată o
scădere de 2,34%;
- în ultimii cinci ani, infracțiunile contra patrimoniului (furturile, distrugerile, tâlhăriile) au
păstrat trendul descendent, de la an la an. Furturile au scăzut, de pildă, în ultimii cinci ani, cu
51%;
- infracțiunile stradale se mențin practic la același nivel cu anul 2016, fiind înregistrată cea mai
mică rată din ultimii cinci ani la faptele săvârșite în locuri publice. Trebuie menționat că
infracțiunile stradale sunt fapte cu pericol social redus, fără a avea un impact deosebit asupra
siguranței cetățeanului;
- constatările în flagrant au crescut de la an la an, în perioada ultimilor cinci ani. Acțiunile
desfășurate pentru siguranța cetățeanului și prezența în teren a polițiștilor s-a materializat în 994
fapte penale constatate în flagrant în 2017, cu 23 mai multe față de 2016;
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-

-

gestionarea situației operative în mod eficient și menținerea tendinței de reducere a fenomenului
infracțional în condițiile unor resurse instituționale limitate, în special în ceea ce privește resursa
de personal;
a existat o bună colaborare atât cu reprezentanții instituțiilor partenere cu atribuții în domeniul
siguranței, din sistemul integrat, cât și cu asociații ori organizații din mediul privat sau
neguvernamental.

Inspectoratului de Jandarmi Județean “Gheorghe Doja” Covasna
Rezultatele obţinute în anul 2017, reflectă creşteri ale capacităţii de acţiune a Inspectoratului
de Jandarmi Judeţean Covasna, atât pe segmentul de îndeplinire a misiunilor încredinţate cât şi pe
segmentul activităţilor de suport.
De asemenea, au fost organizate mai bine activităţile în cadrul inspectoratului, colaborarea şi
cooperarea cu celelalte instituţii cunoscând un nivel superior faţă de anii precedenţi.
În concluzie, se poate afirma că inspectoratul a îndeplinit obiectivele stabilite în documentele
programatice ale eşaloanelor superioare şi cele proprii, a executat în bune condiţii misiunile
încredinţate şi a contribuit semnificativ, la crearea unui climat sigur de ordine şi siguranţă publică
pentru cetăţean şi la păstrarea imaginii pozitive a M.A.I. şi Jandarmeriei Române în zona de
responsabilitate.
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă„Mihai Viteazul” al Judeţului Covasna
În ultimii 2 ani legislația specifică cu care operează Inspectoratul pentru Situații de Urgență
a Județului s-a extins, atribuțiile specifice din sarcina inspectoratului s-au înmulțit, în condițiile în
care numărul de personal a scăzut.
Activitatea de avizare și autorizare a crescut cu 43% în anul 2017, este o activitate din ce în
ce mai importantă în bugetul de timp al inspectoratului. Toți parametrii sunt în creștere, executați cu
personal redus.
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 IPJ Covasna, colaborare care a
contribuit la eficientizarea activității acestor instituții.
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