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RAPORTUL ANUAL
asupra eficienței activității desfășurate, în anul 2020, 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, cu modificările și completările ulterioare, 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 2020, 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 2020 de către instituțiile județene abilitate cu apărarea drepturilor și libertăților
fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea
infracțiunilor, respectării ordinii și liniștii publice în județul Covasna, după cum urmează:

INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN COVASNA
Activitatea Inspectoratului de Poliție Județean Covasna, în anul 2020, a avut ca scop
promovarea unui sistem integrat de ordine și siguranță publică, proactiv, orientat către nevoile de
securitate și în serviciul cetățenilor, creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni prin
protejarea persoanei, protejarea patrimoniului,

menținerea siguranței

rutiere, precum și

diminuarea/menținerea la un nivel minim a infracționalității, în special a celei comise cu mare
violență.
De asemenea o parte importantă a activității desfășurate de polițiștii inspectoratului pe
parcursul anului trecut, a fost reprezentată de activitățile desfășurate în vederea prevenirii și
combaterii pandemiei de COVID- 19. Astfel, împreună cu celelalte structuri din cadrul M.A.I. și alte
instituții partenere, polițiștii au desfășurat zilnic acțiuni de verificare a respectării normelor legale în
vigoare instituite pentru prevenirea și combaterea răspândirii virusului SARS- COV-2.
Resursa umană fiind cea mai importantă verigă din lanțul siguranței publice, pe parcursul
anului 2020 a fost suplimentat numărul de posturi din statul de organizare al unității prin crearea a
două noi structuri: Biroul Siguranță Școlară și Biroul pentru Protecția Animalelor.
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În cursul anului 2020, au intrat în patrimoniul I.P.J. Covasna 94 autospeciale de poliție noi,
298 de pistoale Beretta, precum și 112 de veste cu plăci antiglonț, 194 maiouri antiînjunghiere și 45
echipamente antiglonț (vestă + cască).
ACTIVITATEA PREVENTIVĂ
În cursul anului 2020 au fost stabilite ca priorități locale în domeniul prevenirii criminalității
următoarele: prevenirea delincvenței juvenile și a victimizării minorilor, prevenirea furturilor din
locuințe și prevenirea violenței intrafamiliale.
În acest sens, pe parcursul anului 2020 au fost organizate 209 activități în comun cu unitățile
de învățământ și de ocrotire, la care au participat 1.324 elevi, 79 cadre didactice și 136 părinți ai
elevilor.
Totodată, au fost organizate 120 de întâlniri cu instituțiile partenere în cadrul activităților
preventive desfășurate.
Pentru că siguranța în școli reprezintă o prioritate pentru polițiștii covăsneni, în cursul
anului 2020 a fost înființată o structură specializată - Biroul Siguranță Școlară, structură care
desfășoară activități pentru asigurarea unui climat de siguranță în instituțiile de învățământ,
prevenirea criminalității în vederea creșterii gradului de siguranță a elevilor, studenților și a
personalului didactic în incinta și zonele adiacente unităților de învățământ și a campusurilor
preuniversitare/universitare.
Polițiștii vor continua să fie prezenți în școli cu activități preventive dedicate elevilor și nu
numai, menirea acestor întâlniri fiind acela de a-i educa pe tineri în sensul adoptării unui
comportament preventiv, bazat pe cunoașterea și respectarea normelor legale.
COMBATEREA CRIMINALITĂȚII
Pentru servirea comunității și prevenirea criminalității, polițiștii covăsneni au executat peste
14.500 de intervenții la evenimente, peste 1400 de acțiuni cu efective, precum și aproape 500 de
participări la măsuri de ordine cu ocazia adunărilor publice.
De asemenea s-a intervenit la peste 5.500 de apeluri ale cetățenilor efectuate prin Sistemul
Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.
Combaterea criminalității a constituit un obiectiv prioritar pentru Inspectoratul de Poliție
Județean Covasna, reprezentând unul dintre segmentele principale ale activității polițiștilor, aceștia
fiind prezenți în teren pentru menținerea climatului de siguranță publică, pentru depistarea celor
care comit fapte ilicite și tragerea acestora la răspundere, potrivit prevederilor legale.
Pe parcursul anului 2020 s-a înregistrat o scădere de 11% a infracționalității sesizate față de
anul anterior.
Din totalul infracționalității judiciare în anul 2020, infracțiunile contra persoanei reprezintă
35,61%, ponderea cea mai mare o au infracțiunile contra integrității corporale sau sănătății (73 %).
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Din totalul infracțiunilor sesizate contra integrității corporale sau sănătății în anul 2020,
infracțiunile de loviri sau alte violențe reprezintă 77%.
Furturile, în procent de 58,26%, reprezintă cel mai important segment al infracțiunilor contra
patrimoniului, iar faptele de tâlhărie reprezintă 1% din totalul infracțiunilor contra patrimoniului.
Referitor la siguranța traficului rutier, domeniu important al activității polițiștilor, activitatea
desfășurată la nivelul structurilor de poliție rutieră a urmărit reducerea cauzelor care au generat
producerea de accidente rutiere grave. Astfel, efectivele de poliție rutieră au organizat și desfășurat
în cursul anului 2020 un număr de 1.184 de acțiuni.
La nivelul județului Covasna, în perioada de referință, s-au înregistrat cu 27,10% mai puține
accidente de circulație față de anul 2019.
Acțiunile polițiștilor pentru menținerea siguranței traficului rutier vor fi continuate și în
anul 2021, cu accent pe activitățile preventive și a celor de educație rutieră desfășurate în școli.
În mediul rural, în cursul anului 2020, infracțiunile contra persoanei au scăzut cu 17,71 %, iar
infracțiunile contra patrimoniului au scăzut cu 13,82 %.
Pe linia combaterii criminalității economico-financiare, în 2020 polițiștii de la structurile de
profil au desfășurat 30 acțiuni, 579 de controale directe, în urma cărora au fost constatate 316
contravenții aplicate în valoare de 1.017.300 lei.
Totodată, au fost confiscate bunuri și mărfuri în valoare de 124.600 lei, precum și 737 litri
băuturi alcoolice, 5.200 fire țigarete de contrabandă, 3,21 kg. tutun, 200 litri motorină, 57 mc. material
lemnos.
Combaterea delictelor silvice a fost, de asemenea, o prioritate pentru polițiști. Au fost
desfășurate 898 acțiuni, ocazie cu care au fost aplicate 556 sancțiuni contravenționale în valoare totală
de 863 mii lei și s-a dispus confiscarea faptică a 6.452 mc. material lemnos în valoare de 1.648 mii lei,
precum și 662 de pomi de Crăciun.
În ceea ce privește regimul armelor, explozivilor și a substanțelor periculoase, polițiștii
covăsneni au executat peste 650 de acțiuni și controale, aplicând 59 de sancțiuni contravenționale, cu
o valoare totală de 151.450 lei.
De asemenea, au fost ridicate 21 arme de foc, 386 bucăți de muniție și 14,11 de kg. de articole
pirotehnice.
Pentru mărirea gradului de siguranță al cetățenilor polițiștii de proximitate covăsneni au
desfășurat, în anul 2020, activități de verificare în 564 de petiții, 539 au fost soluționate, iar 25 au
rămas în lucru. Totodată, aceștia au desfășurat 1.197 de activități directe în comunitate, 414 întâlniri
cu persoane de vârsta a treia, au consiliat peste 2000 de persoane și au desfășurat aproape 600 de
activități în unități de învățământ și la asociații de locatari.
Serviciul pentru Acțiuni Speciale a executat aproape 600 de misiuni, iar pentru pregătirea
profesională continuă, polițiștii Serviciului pentru Acțiuni Speciale au organizat 36 ședințe de
pregătire tactică, fiind instruiți 287 de polițiști de ordine publică, poliție rutieră si poliție transporturi.
În 2020 și structurile de suport ale inspectoratului au desfășurat activități specifice:
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La nivelul Serviciului Cazier Judiciar, Statistici și Evidențe Operative au fost rezolvate, pe
loc 17.751 cereri ale persoanelor fizice sau juridice de eliberare a certificatelor de cazier judiciar.
În perioada evaluată, la nivelul Serviciului Criminalistic au fost desfășurate peste 1.500 de
activități criminalistice, care includ cercetări la fața locului sau efectuarea de expertize criminalistice.
Și asigurarea dreptului de petiționare a beneficiat de atenție din partea polițiștilor cu
responsabilități în domeniu. În 2020 fost înregistrate 1.933 de petiții.
Prioritatea Inspectoratului de Poliție Județean Covasna o reprezintă creșterea gradului de
siguranță a cetățenilor, protejarea vieții, integrității corporale și a patrimoniului acestora și protejarea
drepturilor și libertăților fundamentale ale tuturor cetățenilor.
Pe parcursul anului 2021 polițiștii covăsneni vor continua desfășurarea activităților specifice
în spiritul legii și în slujba cetățeanului, pentru asigurarea unui climat de siguranță pe raza județului
Covasna.
Totodată, în contextul pandemiei de COVID- 19, polițiștii vor continua să desfășoare
activități specifice, conform competențelor pentru prevenirea și combaterea răspândirii virusului
SARS COV 2 pe toată raza județului Covasna.

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN „ GHEORGHE DOJA „ COVASNA
În anul 2020, activitatea Inspectoratului de Jandarmi Județean Covasna s-a desfășurat în
condiții atipice, fiind influențată de răspândirea în întreaga lume a virusului SARS-CoV-2.
Personalul inspectoratului a depus un efort susținut pentru coordonarea tuturor activităților
operative, atât pentru prevenirea răspândirii acestui virus cât și pentru desfășurarea în condiții
optime a celor două tururi de scrutin electorale. S-a urmărit cu precădere îndeplinirea cu
responsabilitate și profesionalism a misiunilor și atribuțiilor specifice, prin punerea în aplicare a
prevederilor actelor normative în vigoare.
Principalele direcții de acțiune au fost organizarea, planificarea și executarea misiunilor
specifice de ordine publică, precum și elaborarea documentelor operative, în concordanță cu
măsurile stabilite în decretele privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, a
ordonanțelor militare emise în acest sens, precum și a hotărârilor de guvern pentru
instituirea/prelungirea stării de alertă.
Obiectivul strategic al unității l-a constituit apărarea, prin mijloacele și metodele prevăzute
de lege, a vieții, integrității corporale și libertății persoanei, a proprietății publice și private,
interesele legitime ale cetățenilor, ale comunității și ale statului, contribuind astfel la garantarea
suveranității, independenței, autorității, unității și securității statului, democrației constituționale pe
întregul teritoriu al județului Covasna.
Obiectivele principale care au stat în atenția Inspectoratului în anul 2020, au fost:
 creșterea gradului de siguranță a cetățeanului în spațiul public și asigurarea climatului
de normalitate prin eficientizarea actului managerial în întrebuințarea efectivelor de
ordine publică;


creșterea gradului de siguranță a obiectivelor, bunurilor și transporturilor de valori
speciale din responsabilitatea inspectoratului;
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creșterea performanței în domeniul logistic, comunicații, tehnologia informației și
achiziții;



creșterea performanței activității de informare și relații publice prin mediatizarea corectă
a tuturor preocupărilor inspectoratului.

ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ
Activitățile și măsurile întreprinse în perioada supusă evaluării au vizat creșterea
performanței structurilor operative în îndeplinirea misiunilor de ordine și siguranță publică.
În decursul anului 2020, în urma desfășurării periodice a analizelor tactice cu I.P.J. Covasna
privind evoluția situației operative, I.J.J. Covasna a suplimentat numărul efectivelor care au acționat
în zonele cu potențial criminogen ridicat, astfel s-a reușit acoperirea în condiții bune a întregii zone
de responsabilitate cu elemente de dispozitiv.
Pe parcursul anului 2020, I.J.J. Covasna a executat un număr de 5347 de misiuni. Situația cu
misiunile se prezintă astfel: 595 misiuni de asigurare a ordinii publice; 615 acțiuni de intervenție;
2442 misiuni de menținere a ordinii publice; 12 acțiuni speciale, pentru efectuarea unor acte
procedurale; 369 acțiuni în cooperare cu alte instituții, cu atribuții în prevenirea și combaterea
fenomenului infracțional și contravențional; 1109 acțiuni pe linia prevenirii și combaterii răspândirii
virusului Sars-Cov2; 205 acțiuni pentru punerea în aplicare a mandatelor de aducere.
Faptul că pe timpul executării misiunilor specifice nu ne-am confruntat cu probleme
deosebite ne îndreptățește să considerăm că efectivele au acționat cu profesionalism și că
performanța acțiunilor operative a crescut.
Asigurarea ordinii publice
Structurile de ordine publică ale inspectoratului și-au îndeplinit atribuțiile prin asigurarea
ordinii publice în spațiul public: la întruniri, procesiuni, manifestări cultural-artistice, sportive,
religioase, premergător și pe timpul alegerilor locale și pentru Camera Deputaților și Senat,
intervenția și restabilirea ordinii publice când acesta a fost tulburată prin orice fel de acțiuni ce
contravin legilor în vigoare.
De asemenea, o prioritate a constat în stabilirea necesarului de efective și mijloace pentru
îndeplinirea misiunilor din responsabilitate, dimensionarea corespunzătoare a dispozitivelor de
asigurare a ordinii publice, pentru evitarea situațiilor de risc, îndeosebi pe timpul desfășurării
manifestărilor publice de

amploare, efectuarea manevrelor de forțe

pentru acoperirea

corespunzătoare a zonelor de desfășurare a adunărilor publice.
Un deziderat îndeplinit cu responsabilitate de către inspectorat l-a constituit 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.
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În conformitate cu prevederile legale în vigoare, I.J.J. Covasna a executat misiuni de
asigurare a ordinii publice în zona de competență pe timpul desfășurării manifestărilor sportive,
comemorative și religioase (manifestările prilejuite de sărbătorirea Zilei Unirii; sărbătorirea „Zilei
Maghiarilor de Pretutindeni”; Învierea Domnului – Paști; manifestările prilejuite de sărbătorirea
Zilei Naționale a României; misiuni specifice executate premergător și pe timpul alegerilor locale și
pentru Camera Deputaților și Senat).
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: 69 manifestări culturale, religioase și
comemorative; 97 manifestări sportive; 2 misiuni pentru înlăturarea efectelor inundațiilor ; 318
acțiuni de protecție antiteroristă; 109 acțiuni specifice cu ocazia alegerilor locale și a celor pentru
Camera Deputaților și Senat. Activitatea pe această linie s-a materializat în aplicarea unui număr de
84 sancțiuni contravenționale.
Acțiuni de intervenție
În cadrul sistemului integrat de menținere a ordinii publice am intervenit operativ la
solicitări, astfel: 600 intervenții la solicitări prin S.N.U.A.U. „112 sau alte apeluri telefonice și 15
intervenții de salvare / evacuare.
Activitatea pe această linie s-a materializat în constatarea unui număr de 38 fapte de natură
penală și prinderea în flagrant a 42 făptuitori în misiunile executate cu patrule de jandarmi,
respectiv constatarea unui număr de 13 fapte penale și prinderea în flagrant a 11 făptuitori în
misiunile executate în sistem mixt și aplicarea unui număr de 158 sancțiuni contravenționale.
Pe această linie se constată o creștere a numărului de intervenții pentru înlăturarea
pericolelor create de animalele sălbatice, în special de către urși.
Participarea la menținerea ordinii publice
Misiunile de menținere a ordinii publice în mediul urban și rural s-au executat în sistem
integrat, astfel: 461 misiuni de menținere a ordinii publice în stațiunea Șugaș Băi și Covasna, pe
traseele turistice adiacente acestor stațiuni; 1.904 patrule de jandarmi în municipiile Sf. Gheorghe,
Tg. Secuiesc și orașul Înt. Buzăului; 2.138 patrule mixte în municipiile Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc și
orașul Înt. Buzăului ; 1.328 patrule mixte în mediul rural; 142 acțiuni executate în zona instituțiilor
de învățământ; 2 acțiuni executate în alte zone de interes operativ.
Sporirea numărului de efective în stradă, prin asigurarea unor dispozitive suplimentare în
zone cunoscute cu aflux mare de persoane, pentru prevenirea și/sau aplanarea stărilor conflictuale,
descurajarea elementelor infracționale, combaterea fenomenelor cu impact stradal (cerșetoria,
prostituția și proxenetismul, furturile, înșelăciunile etc.), a condus la constatarea unui număr de 4
fapte de natură penală și prinderea în flagrant a 2 făptuitori în misiunile executate cu patrule de
jandarmi, respectiv constatarea unui număr de 139 de fapte penale și prinderea în flagrant a 144 de
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făptuitori în misiunile executate în sistem mixt. De asemenea, a fost aplicate un număr de 1.305
sancțiuni contravenționale.
Astfel, pentru prevenirea și limitarea răspândirii virusului SARS-Cov2, au fost
redimensionate dispozitivele specifice de ordine publică prin suplimentarea efectivelor care au
acționat pe această linie (efective care au fost detașate de la alte structuri neoperative), executânduse astfel un număr de 1.126 misiuni specifice (verificări persoane izolate/carantinate, însoțire
transporturi cu persoanele care au intrat în carantină și asigurare măsuri de ordine în zona centrelor
de carantină) cu un efectiv de 3792 jandarmi, pe timpul acestora fiind constatate unui număr de 8
fapte de natură penală și prinderea în flagrant a 9 făptuitori și aplicate un număr de 295 sancțiuni
contravenționale.
Aceste eforturi au avut ca scop creșterea autorității structurilor de aplicare a legii, întărirea
prezenței echipelor de patrulare în mediile și zonele de interes operativ, în scopul diminuării
fenomenului infracțional, creșterea vizibilității structurilor de ordine publică în zonele cu risc
criminogen identificate atât în mediul urban cât și în cel rural și asigurarea interoperabilității
structurilor implicate, pe timpul desfășurării acțiunilor specifice în sistem integrat pentru prevenirea
și combaterea fenomenului infracțional, prin organizarea de patrulări și acțiuni preventiv-reactive.
Cooperarea foarte bună cu I.P.J. Covasna a contribuit la desfășurarea unor activități eficiente
de menținere a ordinii publice atât în mediul urban cât și în cel rural, menite să descurajeze
comiterea de fapte antisociale, prin asigurarea prezenței active a efectivelor de jandarmi și poliție în
locurile și zonele cu potențial criminogen ridicat.
Acțiuni în cooperare pentru efectuarea unor acte procedurale
În perioada analizată pe acest segment de activitate au fost executate următoarele: 7 misiuni
în cooperare cu lucrătorii DIICOT și 5 misiuni în cooperare cu lucrătorii B.C.C.O..
Acțiuni

executate în cooperare/colaborare cu alte instituții și punerea în aplicare a

mandatelor de aducere
În îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor specifice, I.J.J. Covasna și structurile subordonate
cooperează cu celelalte componente ale Ministerului Afacerilor Interne și cu structuri din cadrul
sistemului de apărare și securitate națională de pe raza județului Covasna.
În baza planurilor de cooperare/colaborare încheiate am executat un număr de 369 de
misiuni cu alte instituții astfel: 88 acțiuni în colaborare cu reprezentanți ai Direcției Silvice Covasna ;
182 acțiuni în cooperare cu I.P.J. Covasna; 2 acțiuni în cooperare cu alte structuri MAI (Instituția
Prefectului Covasna); 5 acțiuni în colaborare cu administrația publică locală; 64 acțiuni în colaborare
cu alte instituții(Pol. Locală, D.G.A.S.P.C., A.J.O.F.M., D.S.V.S.A. Covasna, I.T.M., C.J.P.C. și Poșta
Română); 8 acțiuni în colaborare cu executorii judecătorești; 3 acțiuni în colaborare cu reprezentanți
ai A.J.V.P.S. Covasna; 7 acțiuni în colaborare cu reprezentanții Gărzii de Mediu Covasna; 10 acțiuni
în colaborare cu I.S.C.T.R..
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Un accent deosebit a fost pus pe organizarea și executarea unor acțiuni pe linia combaterii
delictelor silvice, activitate materializată în aplicarea a 48 de sancțiuni contravenționale, în valoare
de 26.000 lei.
De asemenea, în perioada analizată, au fost executate 205 acțiuni pentru punerea în aplicare
a mandatelor de aducere, cu un efectiv de 524 jandarmi, neexistând situații în care mandatele să nu
fie executate.
Activitatea pe această linie s-a materializat în constatarea unei fapte de natură penală și
prinderea în flagrant a 2 făptuitori în misiunile executate cu patrule de jandarmi și aplicarea unui
număr de 168 sancțiuni contravenționale.
Prevenirea și combaterea faptelor antisociale
În anul 2020, au fost constatate de către jandarmi 204 fapte de natură penală și au fost
aplicate un număr de 2097 contravenții.
În perioada analizată, din cauza răspândirii virusului gripal COVID-19, prin care s-au
instituit reguli de distanțare socială, cu interzicerea aglomerărilor de persoane și lipsa activităților
școlare, în cadrul stărilor de urgență și alertă, au fost executate 13 acțiuni preventiv-educative în
mediile rurale și urbane, cu împărțirea de pliante, pe linia respectării măsurilor pentru combaterea
răspândirii virusului SARS-Cov-2.
PAZA ŞI PROTECŢIA OBIECTIVELOR, BUNURILOR ŞI VALORILOR
În perioada analizată, I.J.J. Covasna a asigurat paza și protecția instituțională la un număr de
15 obiective, paza și protecția transportului corespondenței clasificate 398, paza și protecția
transporturilor de bunuri și valori în folosul A.J.F.P. Covasna 47 și în folosul propriu 17.
În contextul operativ actual, activitatea pe linia organizării, coordonării și executării
misiunilor de pază și protecție instituțională și a transporturilor, a vizat în principal eficientizarea
permanentă a dispozitivelor de pază adoptate pentru creșterea siguranței acestora, în scopul
reducerii probabilităților de concretizare a unor amenințări îndreptate asupra obiectivelor și
transporturilor din responsabilitate și pentru limitarea/prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV-2.
Ca urmare a evoluției situației operative survenite pe acest segment de lucru, prin
schimbarea abordării conceptului de pază, tendința actuală este caracterizată de trecerea de la paza
realizată preponderent static de factorul uman, la monitorizare și intervenție. În acest sens, s-au
continuat activitățile specifice pentru operaționalizarea dispeceratului de monitorizare zonal.
Ca urmare a intrării în vigoare a Protocolului de cooperare privind modul de asigurare a
pazei structurilor teritoriale aparținând Direcției Naționale de Probațiune, respectiv a Protocolului
privind nominalizarea instanțelor și a parchetelor, modul de asigurare a pazei sediilor, bunurilor și
a valorilor aparținând acestora, supravegherea accesului și menținerea ordinii interioare, s-a instituit
paza cu efective de jandarmi la Serviciul de Probațiune Covasna, începând cu data de 03.02.2020.
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 1/1999 – privind regimul stării de asediu și regimul
stării de urgență, Decretului nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul
României, s-a instituit paza cu efective de jandarmi la centrele de carantină identificate de către
autoritățile locale pentru carantinarea persoanelor suspecte de infectare cu virusul SARS-CoV-2.
Dat fiind prelungirea stării de alertă, efective din cadrul subunităților de pază au executat
misiuni specifice pentru asigurarea măsurilor necesare împreună cu alte structuri cu atribuții în
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domeniu în vederea distanțării sociale și pentru întârzierea/limitarea răspândirii infecției cu virusul
Sars-Cov-2.
Măsurile întreprinse de către reprezentații din cadrul unității noastre, cu ocazia desfășurării
analizelor comune semestriale cu beneficiarii de pază au avut ca scop identificarea tuturor
vulnerabilităților și amenințărilor, diminuarea ori eliminarea acestora prin implementarea
sistemelor tehnice de securitate la obiectivele din competență și îmbunătățirea celor existente,
precum și intensificarea schimbului de date și informații de interes operativ care ar putea influența
misiunea executată. Acestea dovedindu-se eficiente, întrucât la obiectivele din competență nu s-au
înregistrat evenimente negative și nu au fost constatate deficiențe în organizarea și executarea
misiunilor de pază și protecție instituțională. De asemenea, s-au reglementat măsurile ce urmează a
fi luate de către beneficiarii de pază în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2.
Efectivele din cadrul dispozitivelor de pază au aplicat un număr de 12 sancțiuni
contravenționale și au constat o faptă de natură penală.
Datorită activităților de coordonare a misiunilor de pază și conștientizării personalului
privind necesitatea sporirii vigilenței pe timpul executării acestor misiuni în contextul virusului
SARS-CoV-2, nu s-au înregistrat evenimente deosebite sau situații care să constituie amenințări la
adresa obiectivelor sau a transporturilor din responsabilitate.

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ”MIHAI VITEAZUL “ AL
JUDEȚULUI COVASNA
În anul 2020 misiunile inspectoratului nu s-au simplificat, nu s-au împuținat, dimpotrivă sau înmulțit. Ținând cont de situația prin care s-a trecut: două stări de urgență urmate de starea de
alertă; se poate afirma că activitatea a fost una de natură vigilentă.
S-ar putea crede că în general solicitările curente au fost mai puține dar cifrele arată altceva:
au fost 5862 activități de protecție a comunității, în creștere cu 30% față de anul precedent. Statistica
face referire la absolut toate tipurile de activități care au necesitat forțele de intervenție într-un fel
sau altul. Făcând referire la procentajul care a reprezentat contextul SARS_Cov-2, acesta este de doar
10%.
Din totalul acțiunilor, 4189 au reprezentat diferite tipuri de situații de urgență la care au
existat solicitări de intervenție, raportat la anul trecut 3782 (+10%).
Echipajele SMURD au fost solicitate de 3584 ori, evident in creștere față de anul trecut. Se
evidențiază aici cele 14 cazuri de stop cardio respirator resuscitate cu succes.
Au fost înregistrate un număr de 268 incendii la gospodării ale populației, la operatori
economici, sau incendii de vegetație si altele. Statistic, se poate spune că au fost cele mai multe din
ultimii 10 ani.
Cauzele de incendiu au rămas aceleași: sistemul de încălzire, cauzele de natură electrică cu o
pondere de 68% din total.
Dintre intervențiile deosebite se amintesc: intervenția de la Zăbala pe DJ 121 când s-a activat
Planul roșu de intervenție și incendiul de la fabrica de prelucrare a lemnului din Covasna;
intervenție care a durat aproape 21 ore.
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Timpul mediu de răspuns se apreciază ca fiind unul mic, 5 minute în mediul urban și
12minute în mediul rural pentru echipajele SMURD; 7 minute respectiv 18 minute pentru echipajele
gărzii de intervenție.
Pentru a minimiza riscul de infectare cu noul coronavirus în rândul personalului operativ, pe
durata stării de urgență s-au dislocat forțe în puncte de lucru temporare puse la dispoziție de
autoritățile publice locale în Sfântu Gheorghe și Reci.
În momentul în care s-a finalizat construcția punctului de lucru din orașul Baraolt, s-a
profitat de acest lucru și temporar, pe durata stării determinată de pandemie, s-au dislocat forțe și
mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Sfântu Gheorghe. Exista oricum un proiect în acest
sens iar pandemia, se poate spune, că a grăbit un pic lucrurile.
Zona la care se face referire este o zonă foarte mare, în care cei mai apropiați pompieri erau
la 50 km. Timpul de intervenție era de aproape o oră, iar în momentul de față este redus la 10-15
minute. Localitățile deservite sunt: Baraolt, Aita Mare, Bățani, Belin, Brăduț, Vârghiș după
statisticile pe care le avem la dispoziție, sunt peste 25.000 oameni care în acest moment se simt mai
protejați.
Componenta preventivă a cunoscut și ea o reorientare în timpul anului 2020, în sensul că au
existat solicitări și personalul a fost angrenat în activități pentru verificarea respectării măsurilor de
protecție împotriva răspândirii virusului.
În ceea ce privește controalele de specialitate, au fost în atenție obiectivele care funcționează
fără autorizație de incendiu, cu aglomerări de persoane, sau unde este pericol de producere a unor
incendii. Au fost înregistrate 107 sancțiuni cu amendă în valoare de 462.000 lei și 1035 avertismente.
Pe linie de avizare și autorizare, s-au primit spre soluționare 399 cereri pe linie de securitate
la incendiu, protecție civilă, amplasare în parcela, PUZ, PUD, etc.
De asemenea, s-au desfășurat activități de informare a populației prin difuzarea de mesaje de
informare, inclusiv prin sistemul RO-Alert. De altfel, acest sistem a fost utilizat de 61 ori și pentru
transmiterea mesajelor privind iminența producerii unor situații de pericol pentru populație
(animale periculoase, fenomene meteo extreme).
Referitor la resursa umană, fără de care nu s-ar putea desfășura atâtea activități, s-a cunoscut
o variație de 15% în sensul că au plecat 22 de cadre și au venit 27 cadre. Variația a însemnat mutare,
transfer, pensionare, încadrare directă. La 31 decembrie 2020, procentul de încadrare se situa la 90%.
Pe linie logistică se poate spune că personalul operativ este echipat corespunzător cu costum
de protecție tip Nomex pentru intervenție. Există intenția de a îmbunătății dotarea cu echipament
pentru colegii care desfășoară misiuni pe ambulanțele SMURD. Din cauza numărului mare de
intervenții, echipamentul prezintă uzuri mai repede.
Referitor la parcul auto, autospecialele de stins incendii necesită o împrospătare. Din cele 14
autospeciale cu apă și spumă, doar 3 sunt mai noi de 10 ani. Patru autospeciale sunt de dinainte de
anii 1990.
În momentul în care apare o defecțiune, implică un cost ridicat și un interval considerabil de
timp. Trebuie comandate piese și apoi un întreg mecanism până reintră în funcțiune complet.
In acest context Primăria municipiului Sfântu Gheorghe și-a arătat deschiderea și intenția de
colaborare pentru achiziția unei autospeciale noi. Zilele viitoare urmând a fi recepționată.
Tot cu scopul de întinerire a parcului auto și îmbunătățirea modului de intervenție, I.G.S.U.
si D.S.U. au achiziționat sau sunt in curs de achiziționare a unor autospeciale pentru stingerea
incendiilor de diferite capacități, prima urmând a fi repartizată și județului nostru în luna martie.
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De altfel, în ultimii doi ani au fost recepționate două autoscări de intervenție la înălțime, o
autospecială pentru descarcerare, containere pentru suport logistic și camionul necesar, o mașină
duster etc. Desigur că tehnica nouă și echipamentul de protecție adecvat asigură un confort psihic
sporit personalului de intervenție.
Adăugând aspectelor legate de vehiculele de intervenție, se exprimă aprecierea pentru
realizarea unor reparații extrem de importante la nivel de unitate, în valoare de 500.000 lei, care
odată concretizate asigură într-un fel creșterea nivelului de siguranță a cetățenilor din județul
Covasna.
Pe linie de pregătire și de asigurare a unui răspuns mai eficient pentru zona Covasna –
Zagon sunt în atenție și alte proiecte.

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: structura de ordine și liniște publică, pază a bunurilor și evidență a persoanelor;
structura din domeniul circulației pe drumurile publice; structura de disciplină în construcții și
afișajul stradal; structura de protecția mediului; structura de activitate comercială.
În anul 2020 s-au aplicat 1.364 sancțiuni contravenționale, din care 747 amenzi în cuantum de
232.417 lei și 617 avertismente scrise.
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: 226 adrese de înaintare spre executare silită a proceselor-verbale de
contravenție neachitate; 180 procese-verbale de afișare întocmite 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 36 întâmpinări în dosarele care au format obiectul
plângerilor contravenționale.
În mod excepțional, în baza Decretelor Prezidențiale privind instituirea stării de urgență pe
teritoriul României și a Hotărârilor de Guvern privind instituirea/prelungirea stării de alertă,
începând cu data de 15.03.2020, Poliția Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe se află sub
coordonarea operațională a Inspectoratului de Poliție Județean Covasna – Poliția Municipiului
Sfântu Gheorghe, folosind toate dispozitivele operative în vederea ducerii la îndeplinire a actelor
normative emise sub imperiul stărilor de urgență și alertă.
În această perioadă, Poliția Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe s-a axat pe îndeplinirea
sarcinilor și punerea în aplicare a actelor normative emise pe perioada instituirii pe teritoriul
României a stărilor de urgență și alertă: decrete prezidențiale, ordonanțe militare, hotărâri de
guvern, hotărâri ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Covasna, hotărâri ale
Comitetului Local pentru Situații de Urgență Sfântu Gheorghe, Dispoziții ale conducerii
Inspectoratului General al Poliției Române și Inspectoratului de Poliție Județean Covasna.
Pe perioada instituirii pe teritoriul României a stărilor de urgență, au fost efectuate acțiuni de
control cu privire la respectarea prevederilor ordonanțelor militare, astfel fiind verificate 535
persoane cu privire la existența declarației în 148 de locații diferite de pe teritoriul municipiului.
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În perioada 18.03.2020-28.05.2020, au fost efectuate 827 de misiuni de menținere a ordinii și
siguranței publice (pază și control acces persoane în regim de permanență - 24h/24h) la 3 centre de
carantină, și anume, la Centrul de carantină ”Hostel Park” din municipiu, la Centru de carantină
”Motel Nufărul” din Reci și la Centrul de carantină din Pădureni, toți polițiștii locali fiind angrenați
în aceste activități.
În perioada 02.04.2020-09.04.2020 au fost efectuate 14 de misiuni de menținere a ordinii si
siguranței publice (pază și control acces persoane în regim de permanență - 24h/24h) la Centrul de
carantină ”Hotel Dacia” din orașul Covasna.
În perioadele 21.10.2020-10.11.2020 și 24.12.2020-31.12.2020 au fost efectuate 86 de misiuni de
menținere a ordinii si siguranței publice (pază și control acces persoane în regim de permanență 24h/24h) la Centrul de carantină ”Hotel Consic” din municipiu.
În anul 2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,
precum si pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
precum și în conformitate cu dispozițiile din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a
Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale
Permanente, polițiștii locali au desfășurat măsuri de asigurare a integrității panourilor și afișelor
electorale, pe toată durata desfășurării campaniilor electorale pentru alegerile locale și parlamentare,
această sarcină constituind o obligație legală impusă polițiștilor locali, fără a se înregistra
evenimente negative în toată perioada respectivă.
Poliția Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe a fost angrenată, în această perioadă, cu
prioritate, în realizarea activităților privind verificarea zilnică a respectării obligațiilor legale de către
persoanele izolate sau carantinate la domiciliu.
Astfel, în urma misiunilor desfășurate zilnic, prin verificări la fiecare adresă și persoană
aflată în izolare sau carantină, până la data de 31.12.2020, polițiștii locali au efectuat un număr total
de 23.582 verificări persoane la domiciliile/locațiile în care aceștia erau izolați sau carantinați,
rezultatele verificărilor fiind comunicate Poliției Municipiului Sfântu Gheorghe.
De asemenea, au fost efectuate 1.434 acțiuni de control la unitățile comerciale și de prestări
servicii și au fost controlate un număr de 108 de mijloace de transport public de persoane în privința
respectării măsurilor sanitare.
S-au aplicat 400 sancțiuni contravenționale, din care 69 amenzi în cuantum de 64.650 lei și
331 avertismente scrise, pentru încălcarea ordonanțelor militare și a Legii nr. 55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
De asemenea, pe teritoriul municipiului au fost înmânate, la domiciliile persoanelor în cauză,
un număr de 803 de Ordine de chemare pentru clarificarea situației militare emise de Centrul
Militar Județean Covasna.
Pe perioada instituirii pe teritoriul României a stărilor de urgență și de alertă, 457 de sesizări
ale cetățenilor au fost direcționate spre soluționare polițiștilor locali de către ofițerii de serviciu din
cadrul Poliției Municipiului Sfântu Gheorghe, astfel, au fost efectuate 126 acțiuni de intervenție la
apelurile cetățenilor efectuate prin S.N.U.A.U. ”112” și 331 acțiuni de intervenție la apelurile
cetățenilor efectuate prin Dispeceratul Poliției Municipiului Sfântu Gheorghe.
Polițiștii locali au acționat, în principal, pe linia prevenirii faptelor antisociale și pentru
verificarea respectării măsurilor stabilite la nivel național sau local în vederea prevenirii și
combaterii efectelor pandemiei COVID-19, fiind organizate și desfășurate acțiuni și misiuni
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specifice, asigurând măsuri de ordine cu ocazia diverselor evenimente, pe sectoarele de ordine
publică și circulație rutieră.
Acțiunile preventive desfășurate de toate structurile operative ale Poliției Locale a
Municipiului Sfântu Gheorghe au avut ca scop prevenirea și combaterea efectelor pandemiei
COVID-19, precum și prevenirea faptelor care afectează climatul social, ordinea, siguranța și liniștea
publică.
Poliția Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe a contribuit la respectarea prevederilor
conferite de actele normative emise pe perioada situației de urgență în limita competențelor legale,
la menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, a participat activ la toate misiunile
încredințate, răspunzând prompt la dispozițiile primite de la Inspectoratul de Poliție Județean
Covasna – Poliția Municipiului Sfântu Gheorghe.
BIROUL ORDINE PUBLICĂ ȘI EVIDENȚA POPULAȚIEI
Activitatea biroului s-a desfășurat astfel:

s-au asigurat, zilnic, măsuri de ordine la Școala Specială Sfântu Gheorghe și Școala
Gimnazială ”Gödri Ferenc” la intrarea/ieșirea elevilor la/de la cursuri, în perioada cursurilor școlare;


s-au desfășurat 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 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, Sărbătorirea a 160 de ani de la înființarea Colegiului
Național ”Székely Mikó„ Lăsatului Secului, Comemorarea zilei de 15 martie, Istoria Kürtőskalácsului, Serbării comemorative ale Revoluției din 1848-1849, Dansul focului, Ziua eliberării orașului
Sfântu Gheorghe, Turului Ciclist al Ținutului Secuiesc, Târgului de toamnă, Târgului de Crăciun,
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 3 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 pentru identificarea și
predarea copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, către
Centrul de Primire în Regim de Urgență Minori Sfântu Gheorghe, în vederea soluționării
problemelor acestora în condițiile legii, conform art.6, lit. d) din Legea 155/2010 – Legea poliției
locale, fiind predați pe bază de proces-verbal un număr de 3 minori.
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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 39 de sancțiuni
contravenționale în valoare totală de 3.250 lei, din care:
1) - 17 sancțiuni în valoare de 1.800 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) - 22 sancțiuni în valoare de 1.450 lei, potrivit prevederilor art. 66 ”comerțul pe străzi, în
piețe, parcuri, stadioane, în zonele de agrement și în alte locuri publice se face numai pe baza unui
contract pentru ocuparea domeniului public încheiat cu Primăria.
BIROUL CIRCULAȚIE
Activitatea biroului s-a desfășurat astfel:


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

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


s-au desfășurat 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, manifestări cultural-artistice și sportive, precum și alte activități care s-au desfășurat pe
drumul public cu ocazia: Zilei Unirii Principatelor Române, Sărbătorirea a 160 de ani de la
înființarea Colegiului Național ”Székely Mikó„ Lăsatului Secului, Comemorarea zilei de 15 martie,
Istoria Kürtőskalács-ului, Serbării comemorative ale Revoluției din 1848-1849, Dansul focului, Ziua
eliberării orașului Sfântu Gheorghe, Turului Ciclist al Ținutului Secuiesc, Târgului de toamnă,
Târgului de Crăciun, etc.;


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

penalizare aplicate conducătorilor auto pentru încălcarea normelor rutiere în baza prevederilor
O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice pentru a fi implementate în baza de
date.
Din punct de vedere al indicatorilor de activitate, situația se prezintă astfel: 556 proceseverbale de contravenție; 486 puncte penalizare aplicate conform O.U.G: nr. 195/2002; 17
autovehicule abandonate/fără stăpân; 1155 note de constatare/înștiințări emise în parcările cu plată;
21 asigurarea măsurilor de circulație; 71 procese-verbale de afișare/predare-primire.
BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI
Activitatea biroului s-a desfășurat astfel:
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s-au desfășurat 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 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 constatat și aplicat sancțiuni contravenționale privind încălcarea normelor de

protecție a mediului, stabilite prin legi sau hotărâri ale Consiliului Local Sfântu Gheorghe.
Din punct de vedere al indicatorilor de activitate, situația se prezintă astfel: 318 proceseverbale de contravenție; 9 sesizări, reclamații scrise primite de la cetățeni; 167 activități de
supraveghere a zonelor identificate cu risc; 628 persoane legitimate; 33 note de constatare; 36
procese-verbale de afișare/predare-primire.
DISPECERATUL POLIȚEI LOCALE
Activitatea biroului s-a desfășurat astfel:


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

de acțiune, cunoașterea permanentă a situației operative din zonele de responsabilitate, a transmis
dispozițiile conducerii în vederea executării misiunilor, precum și executarea acestora;


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

comunicat conducerii instituției 409 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 efectuat interogări în baza de date a Ministerului Administrației și Internelor a

persoanelor și autovehiculelor oprite pentru verificări în condițiile legii.
Din punct de vedere al indicatorilor de activitate, situația se prezintă astfel: 789 interogări în
baza de date a M.A.I. „Registrul Național de Evidență a Permiselor de Conducere și a Vehiculelor
Înmatriculate”; 792 interogări în baza de date a M.A.I. „Registrul Național de Evidență a
Persoanelor”; 73 comunicarea imaginilor captate de camerele de supraveghere a traficului rutier;
409 sesizări “Tel Verde”.
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COMPARTIMENTUL CONTROL ACTIVITĂȚI COMERCIALE
Activitatea biroului s-a desfășurat astfel:


a verificat respectarea prevederilor legale de către producătorii 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 și 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.
Din punct de vedere al indicatorilor de activitate, situația se prezintă astfel: 24 proceseverbale de contravenție; 3 sesizare, reclamație scrisă primită de la cetățeni; 49 controale efectuate la
agenți economici-21 procese-verbale de constatare întocmite.
COMPARTIMENTUL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJUL STRADAL
Activitatea biroului s-a desfășurat astfel:


a efectuat controale 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;


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;


a efectuat controale pentru verificarea sesizărilor și reclamațiilor primite din partea

cetățenilor, legate de problemele specifice compartimentului și a transmis răspuns reclamanților.
Din punct de vedere al indicatorilor de activitate, situația se prezintă astfel: 27 proceseverbale de contravenție; 41 sesizări, reclamații scrise primite de la cetățeni; 84 controale efectuatenote de constatare întocmite, 40 somații emise în baza Legii nr. 50/1991.
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CONCLUZII
Inspectoratul de Poliție Județean Covasna
La nivelul I.P.J. Covasna, indicatorii statistici prezintă o scădere a infracțiunilor sesizate,-11%
față de anul anterior.
În perioada analizată, s-au înregistrat cu 27,1% mai puține accidente de circulație în
comparație cu anul 2019.
În mediul rural, în cursul anului 2020, infracțiunile contra persoanei au scăzut cu 17,71 %, iar
infracțiunile contra patrimoniului au scăzut cu 13,82 %.
De asemenea o parte importantă a activității desfășurate pe parcursul anului trecut, a fost
reprezentată de activitățile organizate în vederea prevenirii și combaterii pandemiei de COVID- 19.
Inspectoratul de Jandarmi Județean “ Gheorghe Doja “ Covasna
Rezultatele obținute în anul 2020, 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.
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 2020 misiunile inspectoratului s-au înmulțit, statistica prezintă un număr de 5862
activități de protecție a comunității, în creștere cu 30% față de anul anterior.
Activitatea a cunoscut o reorientare în timpul anului, componenta preventivă fiind
angrenată în acțiuni privind verificarea respectării măsurilor de protecție împotriva răspândirii
virusului SARS-Cov-2.
Poliția Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe
Activitatea Poliției Locale a Municipiului Sfântu Gheorghe s-a desfășurat prin
compartimentele din subordine și începând din 15.03.2020 sub coordonarea operațională a
Inspectoratului de Poliție Județean Covasna-Poliția Municipiului Sfântu Gheorghe.
În anul 2020 s-au aplicat 1.364 sancțiuni contravenționale, din care 747 amenzi în cuantum
de 232.417 lei și 617 avertismente scrise.
Poliția Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe a fost angrenată, în decursul anului trecut,
cu prioritate, în realizarea activităților privind verificarea zilnică (23582) a respectării obligațiilor
legale de către persoanele izolate sau carantinate la domiciliu; rezultatele verificărilor fiind
comunicate Poliției Municipiului Sfântu Gheorghe.
S-au aplicat 400 sancțiuni contravenționale, din care 69 amenzi în cuantum de 64.650 lei și
331 avertismente scrise, pentru încălcarea ordonanțelor militare și a Legii nr. 55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
PREȘEDINTE
Sabin CALINIC
ȘA/1 ex.
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