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RAPORTUL ANUAL
asupra eficienței activității desfășurate, în anul 2018, de către structurile însărcinate cu
asigurarea unui climat de siguranță și securitate publică în județul Covasna

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, 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 2018, 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.
Prezentul raport cuprinde aspecte concrete și date statistice comparative din activitatea
desfășurată în anul 2018 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
Inspectoratul de Poliție Județean Covasna este instituția care asigură menținerea siguranței
publice, având, printre altele, atribuții de apărare a vieții, integrității corporale şi libertatății
persoanelor, a proprietatății private şi publice, precum și atribuții de prevenire şi combatere a
fenomenului infracţional.
Rezultatele activităților desfășurate de lucrătorii Inspectoratului de Poliție Județean
Covasna în perioada analizată pun în evidență profesionalismul și eforturile polițiștilor covăsneni,
precum și capacitatea managerială și resursele instituționale mobilizate pentru deservirea
comunității și combaterea eficientă a fenomenului criminogen.
SIGURANȚA CETĂȚEANULUI
1. Prevenirea criminalității
Pentru anul 2018, au fost stabilite ca reprezentând priorități naționale ale Poliției Române în
domeniul prevenirii criminalității următoarele două domenii:
- Prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului.
- Prevenirea delincvenței juvenile și a victimizării minorilor.
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La nivelul I.P.J. Covasna, ca urmare a consultării reprezentanților structurilor implicate, au
fost stabilite ca priorități locale în domeniul prevenirii criminalității următoarele:
- Prevenirea delincvenței juvenile și a victimizării minorilor.
- Prevenirea furturilor din locuințe.
- Prevenirea violenței intrafamiliale.
În cadrul activităților de punere în aplicare a prevederilor documentelor specifice activității
de prevenire a fenomenului infracțional la nivelul județului, lucrătorii biroului specializat au
acționat după cum urmează:

au fost efectuate analizele inițiale, bazate pe situația operativă înregistrată în cursul anului
2017, în cadrul Programelor Locale prioritare de prevenire a criminalității.


au fost constituite Grupurile de Lucru pentru gestionarea activităților derulate în cadrul

priorităților în domeniul prevenirii criminalității în anul 2018, până în prezent fiind realizate un
număr de 9 întâlniri.


s-a participat la un număr de 55 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 90 articole cu caracter informativ – preventiv în presa scrisă

locală precum și 198 de articole în presa on-line.


au fost realizate un număr de 12 materiale atipice cu caracter preventiv, tehnoredactate și

listate la nivelul biroului, volumul acestora depășind aproximativ 12.000 exemplare.


au fost organizate și desfășurate un număr de 177 activități preventive în comun cu alte

instituții sau organisme neguvernamentale.


au fost organizate și s-a participat la un număr de 184 întâlniri cu instituțiile partenere în

cadrul activităților preventive desfășurate.


au fost derulate un număr de 6 acțiuni cu voluntarii Asociației „Rețeaua Socială” și ai

Asociației „Turul Madar”.
În scopul prevenirii infracționalității și întărirea sentimentului de siguranță, ca parte
subiectivă a siguranței publice, polițiștii de ordine publică au acționat în cadrul mai multor
campanii și programe, astfel:
-

„Programul național de măsuri pentru prevenirea infracțiunilor de furt”. Activități

pentru prevenirea furturilor din locuințe și din societăți comerciale;
-

„Prevenirea infracțiunilor de violență în familie”;

-

„Prevenirea delincvenței juvenile și a victimizării minorilor” - priorități naționale și

locale pentru anul 2018;
-

„Programul privind siguranța rutieră 2018” pentru prevenirea accidentelor pe

drumurile publice din județ;
-

„Drumuri în siguranță” – proiect destinat elevilor din clasele I – VIII;

-

„Mica zebră de la grădiniță” - proiect destinat preșcolarilor;

-

Campania națională „Copilărie fără delincvență”;
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-

Campania națională „Și tu poți deveni polițist”;

-

Campania națională „Săptămâna prevenirii criminalității”.

2. Siguranța rutieră și a transporturilor
Conform datelor statistice din baza de date E.A.C. (Evidența Accidentelor de Circulație), la
nivelul județului nostru, în perioada analizată, nu s-a realizat obiectivul de reducere a riscului
rutier, înregistrându-se creșteri la numărul accidentelor grave (+18) și al persoanelor rănite
grav(+33). La această secțiune, facem precizarea că, din totalul celor 98 de accidente grave, un număr
de 43 de evenimente au fost inițial încadrate ca accidente ușoare și transformate ulterior în accidente
grave ca urmare a descoperirii unor leziuni mai grave în urma investigațiilor medicale de
specialitate sau ca urmare a internării unora din victime în unitățile medicale, chiar și pentru
intervale scurte de timp (câte 2-3 zile).
Din fericire, numărul persoanelor decedate 16 (-3) și al celor rănite ușor 35 (-2) a fost în
ușoară scădere.
În perioada analizată, principalele 3 cauze generatoare de accidente au fost: viteza
neadaptată condițiilor de drum, abateri ale pietonilor, conducerea sub influența alcoolului.
În scopul reducerii cauzelor care au generat producerea de accidente rutiere grave,
efectivele de poliție rutieră au organizat și desfășurat în cursul anului 2018 un număr de 1111
acțiuni (-5 față de anul 2017).
În perioada supusa analizei, la nivelul județului Covasna, efectivele de poliție rutieră au
avut următoarele rezultate:
• 421 de fapte penale constatate (+45), din care 191 la regimul circulației (+29) și 230 de altă
natură (+16);
• 11459 de sancțiuni contravenționale aplicate (-2947);
• 853 de permise de conducere reținute (+31), din care:
alcool: 66 (+5);
viteză: 157 (+54);
depășire: 311 (-13);
neacordare prioritate pietoni: 63 (+23);
neacordare prioritate vehicule: 107 (-3).
• 368 (-101) certificate de înmatriculare retrase.
3. Poliția de proximitate
Menținând direcțiile anterioare, polițiștii de proximitate au acționat în slujba comunității,
având în atenție prevenirea faptelor cu violentă, menținerea unui climat de ordine și liniște publică,
prevenirea faptelor ce aduc atingere avutului public și privat, solicitările cetățenilor și alte activități
din competență.
Polițiștii de proximitate din județul Covasna au desfășurat în 2018 activități de verificare în
831 de reclamații din care 792 au fost soluționate, iar 39 au rămas în lucru.
4. Siguranța în școli
În prezent la nivelul județului Covasna, există un număr de 311 clădiri în cadrul cărora
funcționează grădinițe, școli, respectiv licee și școli profesionale, toate verificate la începutul anului
școlar 2017/2018, de efectivele comune ale poliției/ jandarmeriei/politiei locale, după cum urmează:
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157 grădinițe(41 urban/116 rural)
135 școli generale(25-urban/110-rural)
19 licee/colegii(19 urban)
Activitățile desfășurate în anii școlari 2017/2018, 2018/2019 la nivel local activitatea poliției a fost
organizată pe baza Planul teritorial comun de acțiune nr.400.471/2016 privind creșterea gradului de
siguranță a elevilor și personalului didactic, prevenirea delincvenței juvenile în unitățile de învățământ
preuniversitar.
Infracțiunile sesizate au crescut în comparație cu anul precedent, cu o faptă sesizată, ceea ce
denotă că activitățile comune poliție/cadre didactice nu și-au atins întotdeauna efectul scontat.
În concluzie la nivelul județului Covasna, 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 CRIMINALITĂŢII
1. Activități desfășurate și rezultate obținute
Pe linia servirii și ajutorării comunității, activitatea structurilor de poliție s-a reflectat în
15.433 intervenții la evenimente, 2064 acțiuni cu efective mărite și 1981 participări la măsuri de
ordine cu ocazia adunărilor publice. În perioada de referință au fost efectuate 15 razii.
Au fost efectuate 4895 (+295) intervenții la solicitări prin SNUAU 112, din care în 3946 (+178)
cazuri, intervenția s-a realizat în mai puțin de 10 minute.
În mediul urban au avut loc 2476 (-19) intervenții, din care 2364 (-52) în mai puțin de 10
minute, iar în mediul rural 2419 (+314) intervenții, din care 1582 (+230) în mai puțin de 10 minute.
În unitățile de învățământ și zonele adiacente au avut loc 6064 (-1096) activități, din care 5206
(-898) patrulări în zone adiacente și 856 (-200) activități educativ- preventive.
La nivelul I.P.J. Covasna, indicatorii statistici prezintă o creștere a infracțiunilor sesizate cu
244 fapte, de la 4123 la 4367 fapte (+5,92%).
Infracționalitatea de natură judiciară, cea care reprezintă ponderea cea mai mare din
infracționalitatea sesizată, înregistrează în perioada analizată o creștere de la 2529 la 2756 fapte
(+227).
În perioada de referinţă, din cele 4367 infracţiuni sesizate, 2359 (+176) au fost săvârșite în
mediul urban și 2004 (+68) în mediul rural, 4 infracțiuni fiind comise în străinătate.
2. Criminalitatea stradală
Criminalitatea stradală este caracterizată, în general, de infracțiuni fără un pericol social
deosebit, însă prin locul în care sunt săvârșite, creează o stare de disconfort și nesiguranță
amplificată în rândul cetățenilor. Comparativ cu anul 2017, în anul 2018 infracțiunile stradale au
scăzut cu 14 fapte, de la 61 la 47.
Trendul descendent al infracționalității stradale denotă că eforturile comune depuse de
polițiștii covăsneni pentru creșterea gradului de siguranță civică în comunitățile urbane și rurale au
avut eficiența scontată.
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Din totalul infracțiunilor stradale sesizate(47), cele comise cu violență(5 infracțiuni)
reprezintă 10%.
1 tentativă de omor (+1)
4 tâlhării(-2)
Față de perioada de anul 2017, în 2018 au fost sesizate 4 infracțiuni de tâlhărie stradală (-2),
ceea ce duce la concluzia că eforturile depuse de structurile de ordine publică au avut eficiență.
Prevenirea infracțiunilor de tâlhărie va constitui în continuare un domeniu prioritar pentru toate
structurile de ordine publică.
Infracțiunile de furt (38) reprezintă 81% din totalul infracțiunilor stradale sesizate,
majoritatea fiind furturi din buzunare, de și din auto. În această perioadă 37 dintre furturile stradale
s-au înregistrat în mediul urban, iar unul în mediul rural.
Comparativ cu 2017, furturile stradale au scăzut cu 12 fapte (-24%).
3. Criminalitatea în mediul rural
În anul 2018 au fost sesizate în mediul rural 2004 (+68) infracțiuni, din care 44 (-15) de
natură economico-financiară, 1260 (+81) judiciare și 700 (+2) de altă natură.
Infracțiunile contra persoanei au cunoscut un trend ascendent fiind sesizate 732 (+74)
infracțiuni. În această perioadă au fost sesizate 13 infracțiuni grave comise cu violență, respectiv 3
omor (+1), 1 tentativă omor(-1), 8 viol (+2) și 1 vătămare corporală (-1). Infracțiunile de loviri sau alte
violențe au crescut în perioada analizată cu 31 fapte la 461.
La infracțiunile contra patrimoniului (677), nu se înregistrează mari diferențe față de anul
2017. Per total, infracțiunile de furt au crescut cu 15 fapte, la 385.
4. Infracționalitatea în domeniul silvic
În baza datelor și informațiilor obținute, în colaborare cu organele silvice, I.J.J. Covasna și
reprezentanți ai altor instituții cu atribuții în domeniu, au fost organizate și executate în fondul
forestier național, pe drumurile publice și cele forestiere precum și la depozitele de materiale
lemnoase și la instalațiile de prelucrat lemn rotund existente pe raza județului Covasna, un număr
total de 1145 acțiuni pe linie de silvicultură ocazie cu care au fost constatate și aplicate 634
sancțiuni contravenționale în valoare totală de 1087,33 mii lei și s-a dispus confiscarea faptică a
cantității de 1272,85 mc de material lemnos în valoare de 388,51 mii lei.
În 2018 polițiștii covăsneni au fost sesizați despre comiterea a 254 infracțiuni în domeniul
silvic, toate fiind înregistrate la nivelul structurilor de ordine publică. În perioada analizată polițiștii
covăsneni au desfășurat activități specifice de cercetare în 481 lucrări penale, cele 290 lucrări penale
înregistrate vizând 254 fapte ilicite sesizate în domeniul silviculturii.
5. Informare și relații publice
În acest domeniu de activitate I.P.J. Covasna și-a asumat informarea promptă, precisă și
echidistantă a reprezentanților mass-media cu privire la activitățile poliției covăsnene pe toate
canalele media: presa scrisă, radio, tv, inclusiv comunicarea electronică prin postarea materialelor
redactate pe site-ul I.P.J. Covasna, precum și promovarea imaginii polițistului covăsnean de
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profesionist în slujba legii și a cetățeanului, prin mediatizarea activităților desfășurate și a
rezultatelor obținute în îndeplinirea obiectivelor propuse, în domeniul prevenirii și reducerii
numărului accidentelor rutiere, combaterea furturilor, a evaziunii fiscale și contrabandei, a
infracțiunilor comise cu violență, care ar putea leza sentimentul de siguranță publică a cetățeanului.
Astfel, au fost transmise către jurnaliștii acreditați 219 de buletine de presă și comunicate de
presă, prin care au fost mediatizate peste 400 de știri cu referire la activitatea polițiștilor covăsneni și
rezultatele obținute în cadrul acțiunilor desfășurate pe diferite linii (circulație rutieră, prevenirea și
combaterea fenomenului infracțional, etc.).
În ceea ce privește respectarea dreptului de acces la informații de interes public, în 2018 au
fost primite și soluționate 256 (135 în 2017) de solicitări de informații, formulate în scris 41 (20 în
2017) sau verbal 209 (115 în 2017) de către reprezentanți mass-media sau de către diferite persoane
fizice ori juridice.

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN „ GHEORGHE DOJA „ COVASNA
Activitățile desfășurate și măsurile întreprinse la nivelul Inspectoratului de Jandarmi
Județean Covasna în anul 2018, au urmărit îndeplinirea cu profesionalism a misiunilor și
atribuțiilor specifice, creșterea gradului de încredere al cetățenilor în instituție și în capacitatea sa de
răspuns la solicitările acestora, prin punerea în aplicare a prevederilor actelor normative în vigoare
care ne reglementează activitatea.
Obiectivele principale care au stat în atenția Inspectoratului în anul 2018, au fost:
Creșterea gradului de siguranță și protecție a cetățeanului prin eficientizarea actului
managerial în întrebuințarea efectivelor de ordine publică și pază și protecție instituțională în zona
de competență;
Menținerea capacității operaționale și de intervenție a structurilor I.J.J. Covasna în
vederea gestionării, în condiții optime și legale, a tuturor activităților cu incidență în gestionarea
situațiilor speciale sau de criză din domeniul de competență;
Creșterea încrederii cetățenilor în instituția noastră, mediatizarea corectă a tuturor
preocupărilor inspectoratului și dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu comunitatea locală.
CREŞTEREA PERFORMANŢEI ACTIVITĂŢILOR OPERATIVE ORDINE ŞI
SIGURANŢĂ PUBLICĂ
Pe parcursul anului 2018, I.J.J. Covasna a executat un număr de 4.177 de misiuni cu un
efectiv de 18.287 jandarmi.
Situația cu misiunile executate se prezintă astfel:
 667 misiuni de asigurare a ordinii publice;


436 acțiuni de intervenție;



2.546 misiuni de menținere a ordinii publice;



5 acțiuni speciale, pentru efectuarea unor acte procedurale;



302 acțiuni în cooperare cu alte instituții, cu atribuții în prevenirea și combaterea

fenomenului infracțional și contravențional;


221 acțiuni pentru punerea în aplicare a mandatelor de aducere.
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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.
1. Asigurarea ordinii publice
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, intervenția și restabilirea
ordinii publice când acesta a fost tulburată prin orice fel de acțiuni ce contravin legilor în vigoare.
Concentrarea eforturilor pentru realizarea unor dispozitive viabile și flexibile care să poată fi
ușor adaptate sau reorientate pentru îndeplinirea unor misiuni neprevăzute sau pentru rezolvarea
situațiilor deosebite în vederea asigurării intervenției ferme, pentru prevenirea și aplanarea
situațiilor ce ar putea evolua spre tulburarea ordinii publice, în funcție de specific, gradul de risc sau
amenințarea creată a fost, de asemenea, un deziderat îndeplinit cu responsabilitate de către unitatea
noastră.
În perioada analizată numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice a crescut cu
aproximativ 2% față de anul anterior, misiuni care s-au desfășurat fără probleme deosebite.
Dintre cele mai importante misiuni la care au fost asigurate măsurile de ordine publică,
enumerăm:
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;
Misiuni specifice cu ocazia desfășurării referendumului pentru modificarea Constituției
României;
Manifestațiile de protest gen “ #rezist”, împotriva Guvernului României;
Manifestările prilejuite de sărbătorirea Zilei Naționale a 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:
247 manifestări culturale, religioase și comemorative cu 1.574 jandarmi;
87 manifestări sportive cu 588 jandarmi;
11 manifestații de protest cu 106 jandarmi;
265 acțiuni de protecție antiteroristă cu 966 jandarmi;
39 acțiuni specifice cu ocazia referendumului pentru modificarea Constituției României
cu 362 jandarmi;
5 misiuni pe timpul unor vizite oficiale cu 20 jandarmi ( prințul Charles de Wales al
Marii Britanii);
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. 8

11 misiuni de limitare a situațiilor de urgență cu 182 jandarmi (inundații pe raza
localităților Căpeni , Lunca Mărcușului, Băcel, Lunca Ozunului, Sântionlunca, Sita Buzăului,
Crasna);
2 misiuni specifice pe timpul desfășurării, în localitatea Balvanyos, a Congresului
Autorităților Locale și Regionale din cadrul Consiliului Europei cu 9 jandarmi.
Activitatea pe această linie s-a materializat în constatarea a 3 fapte de natură penală și
prinderea în flagrant a 3 făptuitori și aplicarea unui număr de 28 sancțiuni contravenționale.
Pe timpul executării misiunilor de asigurare a ordinii publice nu am înregistrat evenimente
deosebite și nici situații de tulburare gravă a ordinii publice.
2. Acțiuni de intervenție
În cadrul sistemului integrat de menținere a ordinii publice am intervenit operativ la
solicitări, astfel:
426 intervenții la solicitări prin S.N.U.A.U. „112 sau alte apeluri telefonice cu 2100
jandarmi;
10 intervenții de salvare / evacuare cu 47 jandarmi.
Activitatea pe această linie s-a materializat în constatarea unui număr de 27 fapte de natură
penală și prinderea în flagrant a 32 făptuitori în misiunile executate cu patrule de jandarmi,
respectiv constatarea unui număr de 23 fapte penale și prinderea în flagrant a 26 făptuitori în
misiunile executate în sistem mixt și aplicarea unui număr de 138 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.
3. Participarea la menținerea ordinii publice
În conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 60 din 02.03.2010 privind organizarea și
executarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice, cu modificările și completările
ulterioare, misiunile de menținere a ordinii publice în mediul urban și rural s-au executat în sistem
integrat, astfel:
507 misiuni de menținere a ordinii publice în stațiunea Șugaș Băi și Covasna și pe
traseele turistice adiacente acestor stațiuni cu un efectiv de 1.510 jandarmi;
2.130 patrule de jandarmi în municipiile Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc și orașul Întorsura.
Buzăului cu 4.642 jandarmi;
1.529 patrule mixte în municipiile Sf. Gheorghe și Tg. Secuiesc, orașele Covasna și
Întorsura. Buzăului cu 1.529 jandarmi;
15 patrule de jandarmi în mediul rural cu un efectiv de 55 jandarmi;
896 patrule mixte în mediul rural cu un efectiv de 895 jandarmi;
340 acțiuni executate în zona instituțiilor de învățământ cu 1.964 jandarmi;
7 acțiuni punctuale executate în alte zone de interes operativ cu 23 jandarmi.
Activitatea pe această linie s-a materializat în constatarea unui număr de 13 fapte de natură
penală și prinderea în flagrant a 15 făptuitori în misiunile executate cu patrule de jandarmi,
respectiv constatarea unui număr de 79 de fapte penale și prinderea în flagrant a 87 de făptuitori în
misiunile executate în sistem mixt.
Pe timpul executării misiunilor de menținere a ordinii publică au fost aplicate un număr de
401 sancțiuni contravenționale.
4. Acțiuni în cooperare pentru efectuarea unor acte procedurale
În perioada analizată pe acest segment de activitate au fost executate următoarele:
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3 misiuni în cooperare cu personal DIICOT cu un efectiv de 58 jandarmi;
2 misiuni în cooperare cu personal BCCO cu un efectiv de 8 jandarmi.
De asemenea, în perioada analizată, au fost executate 221 acțiuni pentru punerea în aplicare
a mandatelor de aducere, cu un efectiv de 664 jandarmi, neexistând situații în care mandatele să nu
fie executate.
Misiunile s-au executat la un nivel foarte bun, nefiind înregistrate evenimente negative pe
timpul îndeplinirii acestora, fapt datorat și relației foarte bune dintre personalul instituțiilor
implicate.
5. Acțiuni executate în cooperare/colaborare cu alte instituții
În cursul anului 2018, în baza planurilor de cooperare/colaborare încheiate am executat un
număr de 302 de misiuni cu alte instituții astfel:
131 acțiuni în colaborare cu reprezentanți ai Direcției Silvice Covasna cu un efectiv de
500 jandarmi;
25 acțiuni în cooperare cu I.P.J. Covasna cu un efectiv de 122 jandarmi;
47 acțiuni în cooperare cu alte structuri MAI (Instituția Prefectului Covasna, I.S.U.J.
Covasna și Biroul pentru Imigrări Covasna) cu un efectiv de 59 jandarmi;
8 acțiuni în colaborare cu alte instituții(Pol. Locală, D.G.A.S.P.C., A.J.O.F.M., I.T.M.) cu
un efectiv de 14 jandarmi;
13 acțiuni în colaborare cu reprezentanții administrației publice locale cu un efectiv de
75 jandarmi;
7 acțiuni în colaborare cu executorii judecătorești cu un efectiv de 43 jandarmi;
17 acțiuni în colaborare cu reprezentanți ai A.J.V.P.S. Covasna cu un efectiv de 37
jandarmi;
5 acțiuni în colaborare cu I.S.C.T.R. cu un efectiv de 5 jandarmi;
32 acțiuni în colaborare cu D.S.V.S.A. Covasna cu un efectiv de 65 jandarmi, pe linia
prevenirii pestei porcine;
17 acțiuni în colaborare cu Garda de Mediu Covasna cu un efectiv de 64 jandarmi.
Un accent deosebit a fost pus pe organizarea și executarea unor acțiuni pe linia combaterii
delictelor silvice, activitate materializată în aplicarea a 27 de sancțiuni contravenționale, în valoare
de 30.700 lei.
6. Prevenirea și combaterea faptelor antisociale
În cursul anului au fost constatate de către jandarmi 42 fapte de natură penală, care s-au
materializat în întocmirea a 35 dosare cu acte de constatare/sesizare.
Comparativ cu rezultatele obținute în anul 2017, se constată o scădere a faptelor penale
constatate de jandarmi cu 12,5% (de la 48 în 2017 la 42 în 2018) și o creștere a faptelor penale
constatate în cadrul dispozitivelor mixte cu poliția cu 17 % (de la 86 în 2017 la 101 în 2018).
De asemenea, se constată o scădere a indicatorului contravenții aplicate cu 22 % (de la 783 în
2017 la 613 în 2018).
Tot în perioada analizată, au fost executate 47 acțiuni preventiv-educative: din care 29
acțiuni la instituțiile de învățământ, 2 acțiuni pe linia combaterii consumului de droguri, 2 acțiuni pe
linia prevenirii delicvenței juvenile, 10 acțiuni cu ocazia manifestărilor sau competițiilor sportive, 3
acțiuni pe traseele turistice, 1 acțiune privind combaterea traficului de persoane.
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PAZA ŞI PROTECŢIA OBIECTIVELOR, BUNURILOR ŞI VALORILOR
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 (79 misiuni, din care 34 interjudețene, 33 județene și 12 locale), paza și protecția
transporturilor de produse cu caracter special, de armament și muniție în beneficiul propriu (14
misiuni) și a participat la paza și protecția transporturilor de corespondență clasificată (427 misiuni).
La nivelul inspectoratului nu au intervenit modificări structurale, eforturile principale fiind
orientate pentru optimizarea, perfecționarea și dinamizarea dispozitivelor de pază și protecție, în
funcție de situația operativă existentă și a forțelor avute la dispoziție, identificarea tuturor
vulnerabilităților și factorilor de risc și 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 cu celelalte structuri cu
care se cooperează în executarea acestor misiuni.
Măsurile întreprinse de către unitate, în conformitate cu ordinele și dispozițiunile în vigoare,
s-au dovedit eficiente, astfel că la obiectivele din competență s-au îmbunătățit sistemele de
supraveghere, asigurând securitatea obiectivelor din competență fără a se înregistra evenimente
negative și fără a fi constatate deficiențe în organizarea și executarea acestora.
Controalele inopinate în subunitățile subordonate Inspectoratului de Jandarmi Județean
Covasna și în dispozitivele permanente de pază, au urmărit respectarea ordinelor și dispozițiunilor
legale în vigoare și a regulamentelor militare.
De asemenea, evaluarea cunoștințelor militarilor aflați în serviciul de pază, pe timpul
executării misiunii, prin crearea unor situații ipotetice, a reprezentat o prioritate pentru comanda
inspectoratului și pentru personalul din cadrul Compartimentului Pază și Protecție Instituțională,
care au desfășurat controale în dispozitivele de pază.
Pentru diminuarea riscurilor și vulnerabilităților identificate la obiectivul Sediul I.J.J.
Covasna, s-a implementat dispeceratul de monitorizare perimetrală, ca element de dispozitiv.
Efectivele ce execută misiuni de pază și protecție au aplicat în total un număr de 4 sancțiuni
contravenționale în valoare totală de 500 lei.
În conformitate cu dispozițiile eșalonului superior și a planificărilor activităților lunare, pe
parcursul acestui an s-au executat un număr de 12 exerciții de intervenție în sprijinul elementelor de
dispozitiv din cadrul obiectivelor din competență cu echipa operativă de intervenție și Grupa A.T.
din cadrul Detașamentului 1 Jandarmi Mobil și Detașamentului 3 Târgu Secuiesc, privind modul de
acțiune în diferite situații aplicate în conformitate cu procedurile de sistem în vigoare. Acestea au
scos în evidență faptul că majoritatea elementelor de dispozitiv sunt vigilente, cunosc modul de
acțiune în diferite situații, și-au însușit noțiunile teoretice și și-au format deprinderile practice la
orele de pregătire specifică locului de muncă.
Prin Planul de cooperare, întocmit la nivelul Inspectoratului, la executarea misiunii,
elementele de dispozitiv din cadrul obiectivelor și al transporturilor sunt sprijinite, în caz de nevoie,
de efective din cadrul I.P.J. Covasna, I.S.U.J. Covasna, S.J.P.I. Covasna.
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INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ”MIHAI VITEAZUL “ AL
JUDEȚULUI COVASNA
Inspectoratul pentru situații de Urgență Mihai Viteazul al județului Covasna este un serviciu
public deconcentrat aflat în subordinea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, destinat
să execute misiuni de prevenire, monitorizare și gestionare a situațiilor de urgență.
În anul 2018, ne-am desfășurat activitatea în concordanță cu obiectivele generale și cele
specifice stabilite prin Strategia de consolidare și dezvoltare a IGSU pentru perioada 2016-2025, și
am avut 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.
În acest timp ne-am bazat pe o încadrare de aproape 88% a funcțiilor disponibile în statul de
organizare și pe o tehnică de intervenție cu o medie de vârstă de 16 ani. De asemenea, activitatea
desfășurată a ținut cont de modificările în plan legislativ în domeniul apărării împotriva incendiilor
dar și cele de ordin financiar, care au produs efecte începând din 2018.
Obiectivele instituției
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.
Obiective principale:
Calitatea gestionării situațiilor de urgență și managementul tipurilor de risc ce se
manifestă în zona de competență;
Dezvoltare instituțională;
Cooperare/colaborare pe linia managementului și gestionării situațiilor de urgențe;
Pregătirea personalului operativ;
Îmbunătățirea fluxului informațional-decizional;
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.
APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
Pe linie de avizare - autorizare au fost analizate un număr de 350 de solicitări de emitere a
avizelor și/sau autorizațiilor de specialitate (avize/autorizații de securitate la incendiu și protecție
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civilă, P.U.Z., acorduri organizare jocuri de artificii), față de 423 în anul 2017, rezultând astfel o
scădere a solicitărilor de 17,25 %. Remarcăm faptul că această scădere este independentă de voința
noastră, reprezentând mai degrabă un indicator economic, dar și datorită unei ușoare relaxări a
normelor metodologice de avizare și autorizare în domeniu.
Cum s-au soluționat aceste cereri? Au fost emise 131 avize si autorizații in domeniul psi si al
protecției civile, acordurilor pentru desfășurarea jocurilor de artificii si amplasarea in parcela.
Diferența a însemnat 219 respingeri ale documentațiilor.
Ce este important, este faptul că în anul 2018, toate solicitările de emitere avize/autorizații de
securitate la incendiu și protecție civilă au fost soluționate în termenele stabilite în prevederile legale
(15 zile avize; 30 zile autorizațiile).
Având în vedere experiența ultimilor ani, în special după evenimentul din 30 octombrie
2015, după care numărul cererilor de puncte de vedere privind necesitatea obținerii avizului sau
autorizației de securitate la incendiu a cunoscut o creștere, în anul ce a trecut am inițiat o întâlnire cu
reprezentații structurilor de urbanism unde s-au prezentat prevederile legale incidente. Urmare a
acestui demers, a rezultat scăderea numărului de negații pentru solicitările de emitere
avize/autorizații de securitate la incendiu și protecție civilă.
Amintim aici de perspectiva modificării legislației în ceea ce privește apărarea împotriva
incendiilor, prin care sunt vizate următoarele aspecte de interes:
Exceptarea unor lucrări de modificare a unor construcții de la obligativitatea obținerii
avizului/autorizației de securitate la incendiu;
Exceptarea de la aplicarea amenzii pentru funcționarea fără autorizație de securitate la
incendiu, până la 31 decembrie 2019, a beneficiarilor care au în derulare investiții, din fonduri
publice sau fonduri europene, pentru conformarea la cerința de securitate la incendiu a
construcțiilor;
Modificarea unor aspecte care țin de constituirea și funcționarea serviciilor private
pentru situații de urgență;
Debirocratizarea procesului de autorizare prin menținerea valabilității autorizației de
securitate la incendiu în cazul construcțiilor la care se schimbă destinația, în condițiile în care noua
destinație respectă toate prevederile reglementărilor tehnice de proiectare privind cerința de
securitate la incendiu.
La compartimentul control și activități preventive am înregistrat o creștere a numărului de
activități desfășurate pe toate palierele, controale de prevenire la agenți economici, instituții și
localități, controale la obiective de investiții precum și auditarea persoanelor fizice autorizate să
efectueze lucrări de proiectare sau instalare în domeniul nostru de competență.
Pe timpul controalelor au fost identificate un număr de 3317 deficiente, dintre care 373 au
fost soluționate operativ, celelalte fiind sancționate cu 1573 avertismente și 290 amenzi
contravenționale. Dinamica sancțiunilor aplicate cunoaște o creștere în anul 2018 datorată în
principal faptului că a expirat termenul stabilit prin modificarea Legii 307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor până la care funcționarea fără deținerea autorizației de securitate la incendiu
nu se sancționa cu amendă contravențională.
CONCLUZII
Din datele prezentate mai sus rezulta:
Creșterea numărului de amenzi aplicate/sancțiuni aplicate (16% față de 12% in 2017);
Scăderea numărului de deficiențe soluționate (13% față de 23% in 2017);
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Creșterea numărului de sancțiuni aplicate/documente de control încheiate (3,02 față de
2,32 in 2017);
Creșterea de 6 ori a cuantumului amenzilor aplicate (849.900 RON față de 148.600 RON
in 2017).
MANAGEMENT OPERAŢIONAL
1.
Dispecerizarea situațiilor de urgență

În anul 2018, în evidențele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul” al
Județului Covasna au fost înregistrate un număr de 3375 situații de urgență, în medie 9
evenimente/zi.
2.

Coordonarea și conducerea intervenției
Din cele 3375 situații de urgență, 174 au fost la incendii, 225 alte situații de urgență, 74

accidente rutiere cu descarcerare și 2902 intervenții SMURD. Remarcăm aici faptul că numai la
incendii, din cele 174, un număr de 115 evenimente (2/3) s-au manifestat în localități în care nu sunt
organizate subunități de pompieri profesioniști, tocmai pentru a sublinia necesitatea unor
formațiuni de voluntari care să acționeze în primă fază. De asemenea, menționăm că în anul 2018 nu
a fost înregistrată nicio victimă ca urmare a incendiilor.
Durata medie a deplasărilor la intervenții în situații de urgență a fost următoarea:

3.

Cooperare interinstituțională
Apreciem cu acest prilej activitatea desfășurată de SVSU Baraolt, Covasna, Zagon și Ozun,

adică exact acolo unde autoritățile au înțeles importanța menținerii acestor servicii pentru un
răspuns prompt în caz de necesitate în comunitate.
Un alt aspect de interes în plan operativ îl constituie colaborarea cu inspectoratele vecine, în
sensul elaborării și actualizării unor planuri de intervenție în comun la Vama Buzăului și la Hăghig,
acolo unde este mai eficient să intervenim pe principiul timpului de răspuns mai mic.
Din intervențiile deosebite amintim inundațiile din martie și iunie, în urma cărora au fost
inundate 485 locuințe, s-a impus evacuarea a 292 persoane, 33 poduri și podețe au fost distruse sau
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avariate, iar gestionarea acestor situații pe mai multe zile a necesitat și participarea la consolidarea
unor porțiuni de diguri pe Olt, r. Negru și pr. Tărlung împreună cu forțe ale autorităților
responsabile cu rol principal sau care asigură funcții de sprijin.
EVENIMENTE PUBLICE DE AMPLOARE
4.

Exerciții de pregătire și verificare
În perioada analizată, exercițiile interne au fost organizate și desfășurate în conformitate cu

prevederile O.I.G. nr.234/IG din 29.12.2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind planificarea,
desfășurarea și evaluarea exercițiilor în IGSU și unități subordonate.
În acest an, la nivelul zonei de competență, s-a organizat trimestrial câte un exercițiu intern
de cooperare cu forțe și mijloace în teren (cu două sau mai multe subunități din organică) și un
exercițiu în zona montană, la care au fost angrenate componentele SNMSU din profil teritorial.
Activitățile de pregătire trimestriale au fost organizate și desfășurate la următoarele
obiective:
a)

Trim. I 2018 - Exercițiu intern combinat, organizat la nivelul zonei de competență, cu două

sau mai multe subunități din organică, pentru gestionarea unei situații de urgență generată de
inundații în zona Chichiș – Băcel;
b)

Trim. II 2018 – Exercițiu intern combinat, organizat la nivelul zonei de competență, cu două

sau mai multe subunități din organică, pentru gestionarea unei situații de urgență generată de un
incendiu de vegetație în zona Brețcu – Oituz;
c)

Trim. III 2018 – Exercițiu intern combinat, organizat la nivelul zonei de competență, cu două

sau mai multe subunități din organică, pentru gestionarea unei situații de urgență generată de
cutremur de pământ – Covasna;
d)

Trim. IV 2018 – Exercițiu intern organizat de două inspectorate pentru situații de urgență, cu

mai multe subunități din cadrul fiecărei unități, pentru gestionarea unei situații de urgență generată
de producerea unui accident rutier în care sunt implicate mijloace ce transportă substanțe
periculoase – Araci;
e)

EXFT Zona Montană - Exercițiu intern combinat, organizat la nivelul zonei de competență,

cu două sau mai multe subunități din organică și în cooperare cu componente ale SNMSU pentru
gestionarea unei situații de urgență produse în zona montană Balvanyos – Turia.
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 51 exerciții interne cu forțe și mijloace în teren, și anume:
-

Detașamentul de pompieri Sfântu Gheorghe – 18;

-

Secția de pompieri Târgu Secuiesc – 14;

-

Pichetul de pompieri Întorsura Buzăului – 17.

Exercițiul național SEISM 2018
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În cursul lunii octombrie s-a desfășurat Exercițiul național ”SEISM 2018. La acest exercițiu au
participat din punct de vedere tehnic: 1 microbuz; 4 B2 S.M.U.R.D.; 2 A.S.A.S.; 1 A.T.P.V.M.; 2
A.C.I.; 1 Man Descarcerare grea; 1 Autospecială cu container suport logistic al intervenției tip I –
căutare – salvare; 1 Autospecială cu container suport logistic al intervenției tip II Multirisc; 6 AMOP.
La exercițiu au participat 5 ofițeri și 79 subofițeri.
Personalul alertat pe timpul exercițiului s-a prezentat în baremul de alertare având
echipamentul și materialele necesare participării la exercițiu.
Pe timpul deplasării autospecialele au funcționat corespunzător cu excepția autocamionului
mai sus menționat, fapt care a permis ajungerea în timp oportun la misiune.
A existat o colaborare foarte bună între participanții la exercițiu cu ajutorul stațiilor de
emisie-recepție din dotare.
Aceste forme de pregătire, prin exerciții cu forțe și mijloace în teren, au avut ca scopuri
generale:
stabilirea gradului de viabilitate a planurilor de acțiune și de cooperare în situații de
urgență, respectiv a concepțiilor de acțiune stabilite;
verificarea și asigurarea funcționării sistemului informațional-decizional la nivelul
tuturor structurilor cu responsabilități în cazul producerii unor situații de urgență;
remedierea neajunsurilor constatate cu ocazia acestor activități desfășurate în comun.
Personalul inspectoratului județean pentru situații de urgență a avut ca obiective principale:
cunoașterea caracteristicilor operative ale operatorilor economici la care au fost
planificate exercițiile;
antrenarea personalului responsabil cu conducerea și coordonarea acțiunilor de
intervenție – personalul grupelor operative;
cunoașterea / îmbunătățirea procedurilor operaționale existente;
cunoașterea modului de elaborare a documentelor de conducere, informare și evaluare
(rezolvarea grafică a situațiilor tactice, întocmirea jurnalului acțiunilor operative, etc.);
dezvoltarea capacității de interoperabilitate în sistem integrat, optimizarea și creșterea
calității managementului în îndeplinirea misiunilor specifice;
verificarea funcționării, eficienței și compatibilității mijloacelor și echipamentelor de
intervenție din dotare, concomitent cu perfecționarea deprinderilor personalului operativ în
mânuirea acestora.
Concluzii deprinse în urma organizării și desfășurării exercițiilor interne cu forțe și mijloace
în teren, la nivelul zonei de competență, cu două sau mai multe subunități din organică:
în general, exercițiile trimestriale au fost conduse/coordonate de către personalul
centrului operațional;
s-au constatat unele dificultăți și chiar reticențe din partea personalului grupelor
operative în ceea ce privește întocmirea unor documente simple (exemplu: Jurnalul acțiunilor
operative), chiar dacă aceste documente constituie o înlănțuire a datelor transmise în dispecerat și
sunt puse la dispoziția grupei operative;
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personalul de pe locul de muncă a acționat în general bine, până la sosirea serviciilor de
urgență profesioniste, însă nu se poate concluziona că, în situații de urgență reale, nu se instaurează
panica iar măsurile luate ar fi corecte și complete;
procedurile operaționale existente sunt viabile, însă nu sunt cunoscute în totalitate de
către personalul de intervenție;
tehnica de intervenție folosită pe timpul exercițiilor a funcționat corespunzător.
Nu au fost probleme în ceea ce privește cooperarea între forțele participante, respectiv între
acestea și personalul angajat al obiectivelor implicate.
În cursul anului 2018, personalul structurilor de intervenție a participat la un număr de 14
exerciții de cooperare organizate de către unități militare din subordinea MApN și MAI din județ, la
sediile proprii/obiective aparținătoare, astfel:
a)
Exerciții în cooperare cu unitățile MApN;
la UM 01048 Sfântu Gheorghe: 1 EXFT;
la UM Brețcu: 3 EXFT ;
la UM Vâlcele: 2 EXFT;
la UM Arcuș: 2 EXFT;
la CMJ: 2 EXFT.
b)
Exerciții în cooperare cu unitățile MAI
În cursul anului 2018 Inspectoratului Județean de Jandarmi „Gheorghe Doja” Covasna a
organizat două exerciții având ca temă incendiile și unul de căutare-salvare în zona montană. La
cele trei exerciții au participat și personal și tehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situații de
Urgență „Mihai Viteazul” al județului Covasna.
c)
Exerciții în cooperare cu SRI
Un exercițiu (18.09.2018) ce a avut ca temă amenințarea cu materiale explozive sau substanțe
periculoase și/sau sesizarea de obiecte suspecte.

1.

ASISTENŢĂ MEDICALĂ DE URGENŢĂ – PRIMUL AJUTOR CALIFICAT
Intervenție
În perioada analizată, Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Mihai Viteazul" al județului

Covasna a intervenit, prin echipajele specializate EPA, la un număr de 2976 evenimente, în medie
aprox. 8,15 pe zi, din care: 2902-cazuri medicale și 74-descarcerare și prim ajutor.
Dintre acestea, un număr de 204 cazuri medicale au fost rezolvate în cooperare cu personalul
SAJ. Au fost asistate un număr de 2863 adulți și 258 copii.
Remarcăm aici faptul că nu este operațională nicio ambulanță de tip C, terapie mobilă
intensivă cu medic, deși nu cred că mai este nevoie de o justificare pentru acest lucru. Am discutat
cu factorii de conducere responsabili la nivel județean și căutăm soluții pentru ca în orice moment să
existe o ambulanță fie ea aparținând SAJ sau SMURD pe care să își desfășoare activitatea un medic
care să participe la fața locului pentru acordarea primului ajutor medical în caz de necesitate.
2

Pregătire

Activitatea de pregătire a echipajelor S.M.U.R.D. a constat, în principal în:
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-

acreditarea subofițerilor absolvenți a cursului de formare în acordarea primului

ajutor medical calificat în efectuarea procedurilor de descarcerare și alte operațiuni de salvare, în
vederea desfășurării activităților ca paramedici SMURD la nivelul ISU Covasna;
-

planificarea în vederea participării la cursul de consolidare a cunoștințelor și

dobândire de noi competențe - prim ajutor calificat – 3 săptămâni: 11 subofițeri.
PREGĂTIREA ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
1.

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

recunoașteri în teren și exerciții) la nivelul personalului operativ, echipaj/echipă sau tură de serviciu,
și au vizat discipline diverse, în funcție de specificul și nevoile de pregătire identificate.
Formarea profesională continuă a personalului operativ, cu scoatere de la locul de muncă, a
presupus ca personalul să participe la programe formative necesare îndeplinirii atribuțiilor postului,
ce s-au desfășurat în bazele de pregătire, centrele de antrenament și pregătire de specialitate,
precum și centrele de formare și pregătire în descarcerare și asistență medicală de urgență.
Menționăm că nu există în nicio subunitate o bază materială adecvată sau un poligon de
pregătire în adevăratul sens al cuvântului. Exact această parte deosebit de importantă din pregătirea
pompierului lipsește, căutăm soluții dar pe limitele spațiilor pe care le avem este practic imposibil.
RECUNOAŞTERI ÎN TEREN ŞI INSTRUIRI ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE
URGENŢĂ
2.
Pregătirea și formarea autorităților/populației
În cursul anului 2018, pregătirea personalului comitetelor pentru situații de urgență,
centrelor operative cu activitate temporară, celulelor de urgență, inspectorilor și personalului de
specialitate cu atribuții 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.
1502/IG/2018 din 10.01.2018, în urma căruia a fost elaborat “Planul de pregătire în domeniul
situațiilor de urgență”, aprobat prin ordin al prefectului.
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.

PROGRAMUL DE VOLUNTARIAT “SALVATOR DIN PASIUNE”
Am îmbrățișat și noi modelul județelor cu tradiție în implementarea conceptului SMURD și
care beneficiază de faptul că sunt centre universitare, având astfel de un suport mai mare de
voluntari pentru acordarea primului ajutor. Deși poate a demarat mai greu, astăzi la nivelul
Inspectoratului, în cadrul programului național „Salvator din pasiune”, există un număr de 4
voluntari care au dorit să se implice în mod activ pentru însușirea și punerea în aplicare a noțiunilor
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de bază în acordarea primului ajutor calificat, implicarea în acțiuni de ajutor umanitar, precum și în
cele de popularizare în rândul cetățenilor a măsurilor preventive.
Chiar zilele acestea se pune în discuție proiectul care vizează personalul din cadrul
echipajelor SMURD aflate în finanțarea autorităților publice locale la alte județe, astfel încât acești
voluntari să fie preluați cu un statut de cadru militar în cadrul inspectoratelor județene.
SUPORT
1. Managementul Resurselor umane
Pe linie de resurse umane avem o încadrare de 88% la finalului anului.
Apreciem demersul făcut de IGSU pentru proiectul de înființare și încadrare a 5000 posturi
de m.a.b.c. la nivel național, care, odată implementat, considerăm noi că va elimina aceste probleme.
Pentru acoperirea zonei de nord vest a județului, cu un punct de lucru la Baraolt, oraș aflat la
aproximativ 50 de km de subunitatea cea mai apropiată, ar fi necesară suplimentarea statului de
funcții, drept pentru care am și înaintat o solicitare în acest sens eșalonului superior. Din punct de
vedere logistic, autoritățile locale, Primăria și Consiliul Județean, au demarat lucrările de construire
a unei clădiri cu funcțiunile necesare și a garajelor pentru autospeciale. Sperăm ca în toamna acestui
an să putem deschide un astfel de punct de lucru, care ar reduce semnificativ timpul de răspuns, de
la 50 minute cât este astăzi la 5 - 15 minute în zona respectivă.
De asemenea, pe linie de resurse umane putem spune că nu putem asigura echipe de
intervenție pe unele specialități cum ar fi intervențiile în mediul acvatic sau pentru asanarea
teritoriului de muniție rămasă neexplodată.
2. Managementul Logistic
Activitatea logistică a inspectoratului a fost caracterizată de adaptarea continuă la
modificările cadrului legislativ, respectarea cerințelor disciplinei financiar – contabile și a normelor
legale în vigoare în condițiile unui buget care ar fi putut fi mai generos.
S-a avut în vedere:
-

administrarea creditelor bugetare alocate;

-

gestionarea bunurilor materiale;
echiparea și cazarea efectivelor;

-

exploatarea, întreținerea și repararea mijloacelor tehnice, a autovehiculelor și

autospecialelor;
-

dotarea cu accesorii P.S.I.;

-

întreținerea și repararea imobilelor; ca o paranteză, sediul pe care îl știe toată lumea este

datat 1874! Ne uităm cu invidie la colegii jandarmi și polițiști care au sedii noi, dar aici deja discuția
este mai amplă, poate reușim un schimb cu administrația locală.
-

întreținerea, repararea și etalonarea bunurilor de resortul AGCh;

-

respectarea condițiilor de protecția mediului;

-

folosirea corespunzătoare a instalațiilor sub presiune.
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Deși tehnica de stingere este asigurată în proporție de 77 % față de norma de înzestrare, din
care 21% are durata de serviciu îndeplinită (trecută la casare), pot spune că anul trecut a fost
caracterizat drept cel mai bun din punct de vedere al înzestrării cu tehnică, datorat în principal
proiectelor derulate pe fonduri europene de către eșalonul superior în parteneriat cu Departamentul
pentru Situații de Urgență. Astfel, au intrat în dotarea unității 2 autoscări mecanice, un autocamion,
un microbuz, un container suport logistic al intervenției tip II – multirisc, un container tip generator
pentru iluminat, 2 ambulanțe, precum și alte tipuri de materiale și accesorii, inclusiv câteva
echipamente de protecție și căști.
3. Managementul Financiar
În anul 2018, activitatea financiar-contabila, desfășurată în cadrul Inspectoratului a fost
caracterizată de adaptarea continuă a acesteia, la numeroasele modificări ale cadrului legislativ,
respectarea cerințelor disciplinei financiar-contabile si a normelor legale in vigoare.
În anul 2018, creditele alocate au fost de 25.475.911 lei pe diferite capitole bugetare. Creditele
bugetare alocate au fost utilizate integral, rezultând ca execuția bugetară a fost 100 %.
La toate titlurile, creditele bugetare alocate au fost suficiente, fiind acordate în cuantum
integral drepturile bănești reprezentând solde, salarii, compensația pentru chirie, drepturile de
normă, drepturile de deplasare si drepturile de echipament, indemnizații creștere copii, stimulente
de inserție profesională, ajutoare de deces. Unitatea și-a achitat integral obligațiile fată de bugetul
consolidat (impozite, CASS, CAS, contribuția individuală la buget, contribuția angajatorului la
buget), precum si fata de furnizorii de utilități, de bunuri si servicii.

Clasificația
bugetara
Titlul I

Creditele acordate și utilizate anual
2016
2017
17.467.500,00
18.880.600,00

2018
24.449.300,00

Titlul II
Titlul XIII
TOTAL

1.017.500,00
13.330,00
18.498.330,00

868.700,00
14.800,00
25.332.800,00

617.400,00
11.802,00
19.509.802,00

Analizând evoluția creditelor bugetare, se poate observa o creștere a fondurilor alocate în
anul 2018, cu 36.95 % fata de cele din 2016 si cu 29.85 % fata de cele din 2017. Creșterile se datorează
cheltuielilor cu salariile care au înregistrat unele creșteri în perioada 2016-2018.
Fondurile alocate de către Consiliul Județean Covasna au fost în valoare totală de
aproximativ 495.000 lei – bani care au însemnat o contribuție substanțială la asigurarea nevoilor
funcționale specifice ale instituției.
Probleme:
cadrul legislativ ambiguu si insuficient in domeniul salarizării, lipsa unor norme clare
de aplicare;
deținerea la nivelul compartimentului a arhivei pe perioada 2008-2018, lipsa spațiului de
depozitare;
spațiu insuficient si inadecvat pentru casierie (identificarea unui spațiu nou).
4. Psihologie
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Am acordat și în acest an o importanță deosebită în ceea ce privește Asistența psihologică,
care a reprezentat ansamblul de programe și măsuri specifice, menite să asigure capacitatea de
funcționare optimă a individului din punct de vedere al parametrilor psihici însușirea cunoștințelor,
formarea deprinderilor și atitudinilor care definesc stabilitatea și echilibrul psihic al indivizilor la
locul de muncă;
•

dezvoltarea mecanismelor de adaptare la solicitările psiho-profesionale

•

însușirea cunoștințelor, formarea deprinderilor și atitudinilor care definesc stabilitatea și

echilibrul psihic al indivizilor la locul de muncă.
INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
În cursul anului 2018 personalul Compartimentului Informare și Relații Publice și-a propus
să crească gradul de transparență a activităților publice specifice inspectoratului prin remiterea către
mass-media de buletine informative de presă, să crească numărul de apariții ce conțin măsuri de
prevenire a diferitelor situații de urgență, precum și modul de comportare în cazul producerii
acestora, să asigure accesul la informațiile de interes public, să înregistreze și să promoveze
imaginea inspectoratului și prin canalele de comunicare tip social media (Facebook și WhatsApp),
să mediatizeze zilele aniversare precum Ziua Pompierilor, Ziua Protecției Civile, Ziua Internațională
pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale, Ziua Detașamentului de Pompieri Sf. Gheorghe
precum și concursurile serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență, concursurilor
cercurilor de copii ”Prietenii Pompierilor” și concursul cu tematică de protecție civilă ”Cu viața mea
apăr viața”.

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, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, având următoarea componență
organizatorică:
a) structura de ordine și liniște publică, pază a bunurilor și evidență a persoanelor;
b) structura din domeniul circulației pe drumurile publice;
c) structura de disciplină în construcții și afișajul stradal;
d) structura de protecția mediului;
e) structura de activitate comercială.
S-au aplicat 2.152 sancțiuni contravenționale, din care 1.320 amenzi în cuantum de 292.890
lei și 832 avertismente scrise.
În anul 2018, 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:
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 un număr de 355 adrese de înaintare spre executare silită a proceselor-verbale de
contravenție neachitate;
 un număr de 71 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 69 întâmpinări în dosarele care au format
obiectul plângerilor contravenționale.
Alăturat, supunem atenției Sinteza activităților desfășurate de către Poliția Locală a mun.
Sfântu Gheorghe în anul 2018, structurată pe domenii de competență, după cum urmează:
BIROUL ORDINE PUBLICĂ ȘI EVIDENȚA POPULAȚIEI
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-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. Sf. Gheorghe,
comercializarea fără forme legale a urzicilor, ciupercilor, florilor și produselor artizanale în locuri
neautorizate pe domeniul public al Municipiului Sf. 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, o dată pe săptămână, reprezentanții Primăriei – Direcția Finanțe Publice
Municipale cu ocazia colectării banilor din parcometrele din Municipiul Sf. 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-2018, Serbării
comemorative ale Revoluției din 1848-1849, Zilelor Culturale ale Elevilor Covăsneni, Zilei Copilului,
Zilelor Sportive Sf. Gheorghe, Marșului Ciclist, Ziua eliberării orașului Sfântu Gheorghe, Zilelor
Sfântu Gheorghe, Turului Ciclist al Ținutului Secuiesc, Alergarea Șugaș, Galopiada Secuiască, Semi
maratonul 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 2019, 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 la desfășurarea a 9 meciuri de fotbal susținute de către Sepsi
OSK Sfântu Gheorghe în cadrul Ligii I Betano.
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
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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 20 minori.
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 149 de sancțiuni
contravenționale în valoare totală de 8.175 lei, din care:
1) - 44 sancțiuni în valoare de 4.100 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) - 105 sancțiuni în valoare de 4.075 lei, potrivit prevederilor art. 67 ”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
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-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 mopede 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-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, 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 2019, 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.
NR.
CRT.

INDICATOR
ACTIVITATE

CANT.

- sancțiuni aplicate pentru nerespectarea prevederilor
H.C.L. Sfântu Gheorghe și a prevederilor O.U.G. nr.
195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- 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
- pentru prevenirea și combaterea faptelor ilicite,
constatarea și aplicarea sancțiunilor contravenționale
- 23 autovehicule ridicate de proprietari
- 2 autovehicule ridicate de Primărie
- 8 autovehicule în curs de soluționare

1

Procese-verbale
contravenție

2

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

3

Persoane legitimate

975

4

Autovehicule
abandonate/ fără stăpân

33

5

Note
de
constatare/
înștiințări
emise
în
parcările cu plată

1.945

6

Sesizări, reclamații scrise
primite de la cetățeni

8

- modul de soluționare al acestora: favorabil

47

- 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

7

de

OBSERVAȚII

Procese-verbale
de
afișare/predare-primire

941

1.101

- pentru 1.619 note de constatare s-au achitat
contravaloarea de 15 lei, iar pentru 326 note de
constatare s-au aplicat sancțiuni contravenționale

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI
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.
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ACTIVITATEA BIROULUI:
 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;
 au verificat respectarea obligațiilor impuse persoanelor fizice și juridice de prevederile
H.C.L. nr. 241/2013 privind normele de bună gospodărire pe teritoriul mun. 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 supraveghere a zonelor de agrement (zonele de picnic) cu precădere
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.

DISPECERATUL POLIȚEI LOCALE
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 DISPECERATULUI:
 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 1.261 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
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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.
COMPARTIMENTUL CONTROL ACTIVITĂȚI COMERCIALE
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 autorizațiilor
de funcționare eliberate de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe și aplicarea vizei anuale.
ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI:
 a verificat respectarea prevederilor legale de către producători particulari în piețe
agroalimentare, totodată a întocmit procese-verbale de constatare;
 a verificat existența Autorizației de Funcționare la locul de desfășurare a activității
economice care încă nu au fost verificate, precum și cele recent înființate, totodată a întocmit note de
constatare;
 a verificat la sediul societăților comerciale care au avut Autorizația de Funcționare anulată
despre existența și încetarea activității. Cele constatate, precum ți numele agenților economici care
au fost sancționați în temeiul O.G. nr 99/2000 au fost comunicate Primăriei Municipiului Sfântu
Gheorghe, Direcția Patrimoniu - Compartimentul pentru Autorizarea Activităților Economice;
 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.
COMPARTIMENTUL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJUL STRADAL
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 COMPARTIMENTULUI:
 a 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 a întocmit note de constatare în urma controalelor (150);
 a constatat, conform atribuțiilor stabilite prin lege, contravențiile privind disciplina în
domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții, a încheiat și înaintat procesele-verbale de
constatare a contravențiilor, în vederea aplicării sancțiunii, primarului unității administrativteritoriale în a cărui rază de competență s-a săvârșit contravenția;
 a efectuat controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizația de
executare a lucrărilor de reparații ale părții carosabile și pietonale;
 a verificat respectarea normelor legale privind afișajul publicitar, inclusiv cele referitoare la
amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economice (procese verbale contravenție 35);
 a efectuat controale pentru verificarea sesizărilor și reclamațiilor primite din partea
cetățenilor, legate de problemele specifice compartimentului și a transmis răspuns reclamanților
(26).
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CONCLUZII
Inspectoratul de Poliție Județean Covasna
Principalele rezultate pozitive obținute în această perioadă, menționăm:
În perioada analizată au fost sesizate 5 infracțiuni de omor, constatându-se o creștere cu o
faptă față de anul 2017. În toate cazurile autorii au fost identificați și arestați iar dosarele penale au
fost declinate spre competentă soluționare Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna;
Nivelul criminalității în unitățile de învățământ a fost menținut la nivel scăzut și pe
parcursul anului 2018. Au fost înregistrate 16 fapte (cu una mai mult față de 2017);
În cazul infracțiunilor de tâlhărie, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Covasna, se
constată o stagnare, fiind sesizate 10 (zece) infracțiuni de tâlhărie atât în anul 2018, cât și în anul
2017. În toate faptele sesizate și confirmate ca tâlhărie autorii au fost identificați;
Se constată scăderea numărului infracțiunilor de furt în mediul rural, a furturilor din
locuințe și din societăți comerciale precum și a furturilor stradale;
În perioada supusă analizei, la nivelul județului Covasna, infracțiunile de natură economicofinanciară sesizate au scăzut cu 43 de fapte față de anul 2017, de la 248 la 205 infracțiuni economice,
ceea ce reprezintă o scădere de 17,33 % din care infracțiunile de evaziune fiscală sesizate au scăzut
cu 28 de la 50 infracțiuni de evaziune fiscală sesizată în anul 2017 la 22 infracțiuni sesizate în 2018;
Valoarea prejudiciilor recuperate în cadrul dosarelor penale rămase cu u.p.î. în lucru pe linie
de evaziune fiscală și contrabandă a crescut substanțial față de anul precedent și se ridică la suma de
14.350.620 lei, față de 8.025.580 lei;
Infracțiunile stradale au scăzut cu 14 fapte, de la 61 la 47. Din totalul infracțiunilor stradale
sesizate(47), cele comise cu violență(5 infracțiuni) reprezintă un procent de numai 10%;
Față de perioada similară a anului precedent se constată o scădere cu 12% a infracționalității
sesizate în domeniul silvic, ceea ce reprezintă un minus de 34 fapte ilicite sesizate, în contextual unei
intensificări a activității pe această linie.
Inspectoratul de Jandarmi Județean “ Gheorghe Doja “ Covasna
Rezultatele obținute în anul 2018, 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.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență”Mihai Viteazul “ al Județului Covasna
În anul 2018, 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. Activitatea
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desfășurată a ținut cont de modificările în plan legislativ în domeniul apărării împotriva incendiilor
dar și cele de ordin financiar.
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.
Pe linie de avizare - autorizare au fost analizate un număr de 350 de solicitări de emitere a
avizelor și/sau autorizațiilor de specialitate care s-au soluționat cu emiterea a 131 avize si autorizații
in domeniul psi si al protecției civile. Toate solicitările de emitere avize/autorizații de securitate la
incendiu și protecție civilă au fost soluționate în termenele stabilite în prevederile legale.
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.
Atribuțiile privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a
proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor au c aplicarea a 2.152
sancțiuni contravenționale, din care 1.320 amenzi în cuantum de 292.890 lei și 832 avertismente
scrise.

PREȘEDINTE
CALINIC Sabin

ȘA/1 ex.
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