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RAPORTUL ANUAL  
asupra eficienței activității desfășurate, în anul 2021, de către structurile însărcinate cu  

asigurarea unui climat de siguranță și securitate publică în județul 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 2021 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. 

Acest raport este întocmit 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. 

Prezentul raport cuprinde aspecte concrete și date statistice comparative din activitatea 

desfășurată în anul 2021 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 
 

Pe parcursul întregului an 2021, Inspectoratul de Poliție Județean Covasna a alocat resurse 

umane și logistice pentru misiunile și activitățile din competență, polițiștii acționând pentru aplicarea 

și respectarea legilor, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii publice, 

protecția drepturilor fundamentale, protecția vieții și siguranței cetățenilor și apărarea statului de 

drept. 

Obiectivele asumate au fost în concordanță cu prioritățile strategice ale Ministerului 

Afacerilor Interne și Inspectoratului General al Poliției Române, fiind reprezentate de: 

-Creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni prin protejarea persoanei, 

protejarea patrimoniului, siguranța stradală, siguranța rutieră și siguranța transporturilor; 

-Prevenirea și combaterea infracționalității organizate și transfrontaliere, destructurarea 

grupurilor/grupărilor infracționale; 

-Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, 

contrabandei, corupției, contrafacerii de mărfuri, a infracțiunilor din domeniul achizițiilor publice, 

precum și prin protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene; 
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-Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare și informaționale necesare 

dezvoltării și menținerii capacității operaționale a inspectoratului. 

În contextul pandemiei de Covid-19, în baza actelor de reglementare emise la nivelul 

instituțiilor publice centrale și/sau locale pe perioada stării de alertă, instituția noastră a fost 

angrenată și responsabilizată și pentru impunerea normelor legale menite să combată și să prevină 

îmbolnăvirea populației. 

PREVENIREA CRIMINALITĂȚII 

În cursul anului 2021 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. 

Pentru servirea comunității și prevenirea comunității, pe parcursul anului 2021 polițiștii 

covăsneni au executat: 8.460 de intervenții la evenimente, 848 de acțiuni cu efective mărite, 62 de razii 

și 268 de participări la măsuri de ordine cu ocazia adunărilor publice. 

Totodată, au fost efectuate 4.936 de intervenții la solicitări prin S.N.U.A.U. 112, din care în 

3769 cazuri, intervenția s-a realizat în mai puțin de 10 minute. 

Pentru prevenirea criminalității prin educație și informare, polițiștii din structura de analiză 

și prevenire a criminalității, alături de alți polițiști din cadrul inspectoratului, au desfășurat 145 de 

activități preventive, în comun cu alte instituții sau organisme neguvernamentale, activitățile 

desfășurate având ca beneficiari 2.081 de elevi, 286 de cadre didactice și 150 de părinți și 7.640 de alți 

beneficiari. 

COMBATEREA CRIMINALITĂȚII 

În privința infracționalității sesizate, în anul 2021, la nivelul Inspectoratului de Poliție 

Județean Covasna, au fost sesizate 4.429 de infracțiuni, înregistrându-se o creștere de 15,61 % față de 

anul anterior. Din totalul infracțiunilor sesizate, 64,4% reprezintă infracțiuni judiciare: furturile, în 

procent de 53,8%, reprezintă cel mai important segment al infracțiunilor contra patrimoniului, iar 

faptele de tâlhărie reprezintă doar 0,75% din totalul infracțiunilor contra patrimoniului. 

Infracțiunile grave comise cu violență au scăzut cu 8 fapte față de anul 2020 când se 

înregistrau 35 de astfel de cazuri. 

Din totalul infracțiunilor sesizate contra integrității corporale sau sănătății, în anul 2021, 

infracțiunile de loviri sau alte violențe reprezintă 59,9%, fiind sesizate un număr de 993 fapte. 

Furturile, cel mai important segment al infracțiunilor contra patrimoniului au înregistrat o 

creștere cu 59 fapte față de anul precedent, totalul fiind de 860. 

Referitor la regimul armelor, explozivilor și substanțelor periculoase, polițiștii din cadrul 

structurii de profil au planificat și executat 78 de acțiuni (dintre care 47 de acțiuni pe linie de arme și 

muniții și 31 de acțiuni pe linie de braconaj cinegetic) și 77 de acțiuni pe linie de explozivi și substanțe 

periculoase (dintre care 60 de acțiuni pe linie de explozivi și articole pirotehnice și 17 acțiuni pe linie 

de substanțe toxice, deșeuri periculoase și protecția plantelor), efectuând 762 de controale, dintre care 

662 pe linie de arme și muniții și 100 pe linie de explozivi și substanțe periculoase. În urma 
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activităților specifice desfășurate s- au constatat 66 de infracțiuni, dintre acestea cele mai multe fiind 

infracțiuni de braconaj și nerespectarea regimului armelor și munițiilor și au fost aplicate 68 de 

sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 233.500 de lei. 

În ceea ce privește criminalitatea economico-financiară, în perioada de referință, la nivelul 

județului Covasna, au fost sesizate 178 de infracțiuni, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a 

Criminalității Economice au desfășurat 70 de acțiuni cu 579 de controale directe, în cursul acestor 

acțiuni fiind depistate 18 infracțiuni, dintre care 8 în flagrant delict. Au fost aplicate 86 de 

contravenții, în valoare de 139.500 de lei, fiind confiscată suma de 48.000 lei, rezultată din săvârșirea 

de activități ilicite, bunuri și mărfuri în valoare de 84.000 de lei, precum și cantitatea de 852 de litri 

băuturi alcoolice, 36 mc de material lemnos și au fost indisponibilizate 2 autovehicule. 

În ceea ce privește activitățile desfășurate pe linia combaterii contrabandei cu tutun și țigări, 

în perioada analizată au fost instrumentate 26 de dosare penale, toate fiind sesizări din oficiu. Au fost 

ridicate, în vederea confiscării, 201.060 de țigarete de contrabandă. 

În urma activităților desfășurate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a 

Criminalității Economice în cauzele privind infracțiuni economico-financiare și de spălare a banilor, 

au fost recuperate prejudicii în cuantum de peste 9 milioane de lei. 

Referitor la criminalitatea stradală, în anul 2021 au fost înregistrate 191 de fapte, astfel: 38 de 

infracțiuni stradale descoperite în fragrant, 3 tâlhării stradale și 58 fapte de furt în mediul stradal. 

Pentru creșterea gradului de siguranță rutieră, structurile cu atribuții în domeniu au avut ca 

obiectiv prioritar reducerea riscului rutier prin diminuarea numărului de accidente de circulație și 

diminuarea consecințelor acestora. 

În cursul anului 2021 au fost organizate 1.752 de acțiuni, din care au rezultat: 454 de  fapte 

penale constatate; 13.255 de sancțiuni contravenționale aplicate; 1.450 de permise de conducere 

reținute; 549 de certificate de înmatriculare retrase. 

Astfel, la nivel județului Covasna, s-au produs 54 de accidente rutiere grave, înregistrându-

se o scădere cu 24 de accidente față de anul 2020. Accidentele rutiere grave s-au soldat cu decesul a 16 

(-3) persoane și rănirea gravă a altor 42 de persoane, o diferență în minus, cu 32 de victime față de 

anul precedent. 

Pe linia depistării conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor 

psihoactive, la nivelul județului au fost organizate 330 de acțiuni preventive. În urma acestor acțiuni, 

dar și cu ocazia desfășurării activităților de serviciu curente, efectivele de poliție rutieră au constatat: 

83 de infracțiuni de conducere a unui autovehicul de către o persoană având în sânge o alcoolemie de 

peste 0,80 g/l (fapte prevăzute și pedepsite de art. 336 alin. 1 C.P.); 33 de infracțiuni de conducere a 

unui autovehicul de către o persoană aflată sub influența substanțelor psihoactive (fapte prevăzute și 

pedepsite de art. 336 alin. 2 C.P.); 120 de contravenții pentru conducerea unui vehicul sub influența 

alcoolului. 
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În perioada analizată, principalele cauze generatoare de accidente grave au fost: abaterile 

comise de pietoni; viteza; alte abateri săvârșite de conducătorii auto; nerespectarea regulilor privind 

depășirea; abateri bicicliști. 

Menținând direcțiile anterioare, polițiștii de proximitate au acționat în slujba comunității, 

având în atenție prevenirea faptelor cu violentă și menținerea unui climat de ordine și liniște publică. 

Activitatea polițiștilor de proximitate a reprezentat consultarea a peste 1.377 de persoane, având 168 

de întâlniri cu persoane de vârsta a treia și desfășurând de 127 de activități în unități de învățământ și 

43 de activități preventive la asociațiile de locatari. 

La nivelul județului Covasna există un număr de 308 clădiri în cadrul cărora funcționează 

grădinițe, școli, licee și școli profesionale. În anul 2021 au fost sesizate în incinta sau în zona adiacentă 

unităților școlare următoarele fapte: 7 infracțiuni de lovire sau alte violențe, 3 infracțiuni de furt și 

câte o infracțiune de corupere sexuală a minorilor și de purtare abuzivă.  

În domeniul silvic, polițiștii din cadrul inspectoratului, împreună cu organe silvice, jandarmi 

din cadrul I.J.J. Covasna și reprezentanți ai altor instituții cu atribuții în domeniu au organizat și 

executat 4.474 de controale 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, aplicând 266 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 364.400 de lei și 

confiscând 712,3 de mc de material lemnos, în valoare de 210.120 de lei. 

În anul 2021, polițiștii covăsneni au fost sesizați despre comiterea a 374 de infracțiuni în 

domeniul silvic, toate fiind înregistrate la nivelul structurilor de ordine publică. 

Referitor la activitățile privind combaterea corupției, Serviciul de Investigare a Criminalității 

Economice a înregistrat 4 dosare penale din oficiu privind fapte de corupție. 

În 2021 și structurile de suport ale inspectoratului au desfășurat activități specifice: 

În perioada evaluată, la nivelul Serviciului Criminalistic au fost desfășurate peste 1.676 de 

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

Au fost ridicate și au rămas după excluderi 215 urme papilare și au fost implementate în sistemul de 

recunoaștere facială NBIS fișele a 662 persoane. Au fost identificați 69 autori/obiecte. 

În cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale au fost executate 589 misiuni, 362 dintre ele 

fiind misiuni de rezervă de intervenție în zonele criminogene de pe raza județului. 

Compartimentul juridic a înregistrat în anul 2021 un număr de 457 dosare, 418 fiind în lucru 

din anul anterior. Din totalul dosarelor instrumentate, au fost soluționate 466 din care 321 fiind 

câștigate. 

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

loc 21183 cereri ale persoanelor fizice sau juridice de eliberare a certificatelor de cazier judiciar. 

În perioada analizată Biroul Control Intern a soluționat 29 de petiții și 60 de verificări 

îndreptate împotriva polițiștilor și a efectuat 15 controale. 

Compartimentul Psihologie a oferit servicii psihologice unui număr de 527 persoane și au 

fost evaluate psihologic 339 persoane. 
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Biroul pentru protecția Animalelor a documentate și soluționat 33 de petiții, a intervenit la 4 

sesizări primite prin S:N:U:A:U: 112 și la alte 39 sesizări venite din partea cetățenilor. În urma 

activității desfășurate au fost întocmite 9 dosare penale, au fost aplicate 43 de sancțiuni 

contravenționale în valoare de 8000 lei pentru nerespectarea legislației privind protecția animalelor. 

În anul 2021 a fost înființat Biroul Pregătire Profesională care efectuează activități privind 

pregătirea polițiștilor, astfel au participat la ședințe de tactică polițienească 401 polițiști și au fost 

organizate 9 ședințe de tragere la care au participat 380 polițiști. 

Și asigurarea dreptului de petiționare a beneficiat de atenție din partea polițiștilor cu 

responsabilități în domeniu. În 2021 fost înregistrate 1.852 de petiții, au fost soluționate 1203 și 122 

redirecționate către alte instituții. 

Activitățile desfășurate în cursul anului 2021 au fost marcate de contextul pandemic, sens în 

care efectivele I.P.J. Covasna au efectuat 2.214 de acțiuni punctuale, în vederea prevenirii și 

combaterii faptelor antisociale/comportamentelor de risc epidemiologic, pe parcursul cărora au fost 

verificate 7.579 de obiective, au fost aplicate 4.891 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 

1.153.975 de lei și au fost constatate 6 infracțiuni de zădărnicirea combaterii bolilor. Menționăm că, la 

acțiunile executate periodic au fost cooptate cadre ale I.J.J. Covasna, respectiv ale I.S.U.J. Covasna, 

precum și reprezentanți ai I.T.M. Covasna. 

Pentru anul 2022, activitățile I.P.J. Covasna vor urmări, cu precădere, creșterea gradului de 

siguranță și protecție pentru cetățeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranța 

stradală, siguranța rutieră și siguranța transporturilor precum și prevenirea și combaterea 

infracționalității. 

 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN „ GHEORGHE DOJA „ COVASNA 
 

Contextul epidemiologic și-a pus amprenta și în anul 2021 pe activitatea Inspectoratului de 

Jandarmi Județean Covasna, activitate care s-a desfășurat în condiții atipice, fiind influențată de 

răspândirea cu repeziciune a valului 3 și valului 4 a virusului SARS-CoV-2. 

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 hotărârile de guvern pentru prelungirea succesivă a stării de alertă, precum și a 

celorlalte ordine, instrucțiuni și dispoziții în vigoare care reglementează activitatea. 

Obiectivul strategic al inspectoratului 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 2021, 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; 

-Mediatizarea corectă a tuturor preocupărilor inspectoratului și dezvoltarea relațiilor de 

parteneriat cu comunitatea locală. 

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. 

Pe parcursul anului 2021, I.J.J. Covasna a executat un număr de 5293 misiuni specifice, astfel: 

583 misiuni de asigurare a ordinii publice; 756 acțiuni de intervenție; 2411 misiuni de menținere a 

ordinii publice; 8 acțiuni speciale, pentru efectuarea unor acte procedurale; 644 acțiuni în cooperare 

cu alte instituții, cu atribuții în prevenirea și combaterea fenomenului infracțional și contravențional; 

640 acțiuni pe linia prevenirii și combaterii răspândirii virusului Sars-Cov2; 251 acțiuni pentru 

punerea în aplicare a mandatelor de aducere. 

PREVENIREA ŞI COMBATEREA FAPTELOR ANTISOCIALE 

Pe parcursul anului 2021, jandarmii au constatat 201 fapte de natură penală, care s-au 

materializat în întocmirea a 174 acte de sesizare. 

De asemenea, se constată o scădere a indicatorului privind contravențiile aplicate cu 5 % (de 

la 2.097 în 2020 la 1.999 în 2021). 

În perioada analizată, din cauza răspândirii virusului gripal COVID-19, prin care s-au 

instituit reguli de distanțare socială, au fost executate doar 14 acțiuni preventiv-educative în zonele 

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, Inspectoratul de Jandarmi Județean Covasna a asigurat paza și 

protecția instituțională la un număr de 17 de obiective (16 cu exceptare de la plată și 1 cu plată), 

paza și protecția transportului corespondenței clasificate 578, paza și protecția transporturilor de 

bunuri și valori 83, paza și protecția transportului special 10 misiuni. 

În contextul operativ actual, activitatea pe linia organizării, coordonării și executării 

misiunilor de pază și protecție instituțională și a transporturilor de bunuri, valori și cu caracter 

special, a vizat în principal eficientizarea permanentă a dispozitivelor de pază adoptate pentru 

creșterea siguranței, 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 activitate, prin 

schimbarea abordării conceptului de pază, tendința actuală este caracterizată de trecerea de la paza 

realizată preponderent static și anume factorul uman, la monitorizare și intervenție. În acest sens, s-

au continuat activitățile specifice pentru operaționalizarea dispeceratului de monitorizare zonal. 

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 a căror protecție a fost asigurată. 

PRINCIPALELE DIRECŢII PENTRU CREŞTEREA PERFORMANŢEI ÎN ANUL 2022 

Creșterea performanței activităților operative: 

-Menținerea la nivel ridicat a gradului de siguranță și protecție a cetățeanului prin 

întrebuințarea eficientă a personalului inspectoratului și prin păstrarea unei capacități operaționale 
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și de intervenție adaptate la situația operativă, în vederea gestionării, în condiții optime a tuturor 

activităților circumscrise realității sociale și a situațiilor speciale sau de criză în domeniul ordinii 

publice, în zona de responsabilitate; 

-Continuarea demersurilor în vederea implementării mijloacelor tehnice de securitate la toate 

obiectivele din competență și implementarea conceptului de monitorizare și intervenție; 

-Perfecționarea sistemului de management integrat al situațiilor de criză la nivel județean 

prin îmbunătățirea cooperării interinstituționale. 

În concluzie, se poate 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 

 
Obiectivele principale ale activității inspectoratului pentru perioada anului 2021 au 

constituit: 

-Consolidarea rolului de autoritate în domeniul situațiilor de urgență; 

-Consolidarea capacității de pregătire în situații de urgență a populației, autorităților, 

precum și instituțiilor și operatorilor privați, în special a celor care gestionează infrastructura critică; 

-Consolidarea și dezvoltarea capacității operaționale și de răspuns; 

- Consolidarea capacității umane, logistice și administrative. 

GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ 

Pe parcursul anului 2021, dispeceratului ISU Covasna i-au fost repartizate spre soluționare 

un număr de 11146 (o medie de 30.65 zilnic) apeluri în situații de urgență, menționând că nu în toate 

cazurile a fost necesară intervenția structurilor din cadrul inspectoratului. 

De asemenea au fost transmise 175 mesaje de avertizare a populație prin aplicația ”RO-

Alert” privind prezența urșilor sau alte situații în legătură cu contextul epidemiologic și au existat 

296 atenționări/avertizări hidrometeorologice transmise. 

În anul 2021 au fost înregistrate un număr de 5396 (în medie 14,78/zi) evenimente. 

Referitor la asistența medicală de urgență, s-au înregistrat 3592 evenimente unde a fost 

nevoie de primul ajutor. 3400 au fost cazuri medicale SMURD, 106 au fost transporturi persoane 

Covid 19 și 86 alte tipuri de intervenții. 

În perioada de referință au fost asistate medical 4004 persoane dintre care 3748 adulți și 256 

copii. 

Situația intervențiilor de acordare prim ajutor calificat fiind următoarea: 106 transporturi 

Covid 19, 18 descarcerări, 2 accidente feroviare, 198 accidente rutiere, 3 afecțiuni contagioase, 26 alte 

tipuri de afecțiuni, 200 intervenții neurologice și psihiatrice, 1367 afecțiuni medicale, 16 intervenții 

chirurgicale și neurochirurgicale, 6 arsuri, 1103 traumatisme, 243 afecțiuni cardiace și 222 intoxicații. 

Număr total de cazuri medicale în care a fost necesară resuscitarea victimelor a fost de 90; un 

număr de 7 cazuri de resuscitare a fost cu succes, acesta reprezentând un procentaj de 7.7%. 
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Referitor la incendii, în anul 2021 s-au înregistrat 193 incendii dintre care 152 au fost lichidate 

de serviciile profesionale de pompieri, 32 au fost lichidate de serviciile profesionale în cooperare cu 

SVSU, 4 lichidate de către SVSU, 3 de către populație și 2 de către personalul locului de muncă. 

Principale cauze de producere a incendiilor au fost: cauze de natură electrică, coș sau burlan 

de fum defect sau necurățat, sistemul de încălzire, fumatul, focul deschis sau acțiuni intenționate. 

În perioada analizată, timpul de răspuns la intervenție în mediul urban a fost de 0:06:30 iar în 

mediul rural de 0:16:44. 

PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ 

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

pe post, s-a realizat prin programe pe categorii de pregătire, astfel: pregătirea de specialitate; 

educație fizică; trageri cu armamentul. 

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

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

funcție de specificul și nevoile de pregătire identificate. 

Pentru creșterea nivelului de pregătire a personalului operativ, cadrele militare din cadrul 

ISU Covasna au participat la următoarele activități, sub coordonarea primului adjunct al 

inspectorului șef, la: antrenament container multirisc; modul de intervenție privind stingerea 

incendiilor și descarcerarea mașinilor de raliu; stingerea incendiilor la clădiri înalte și foarte înalte; 

modul de intervenție la nivelul căilor ferate române; antrenament bărci; modul de intervenție 

privind stingerea incendiilor de țiței; stingerea incendiilor la depozite de anvelope; ședințe pentru 

verificarea și pregătirea instructorilor viitorului Poligon de Antrenament și Pregătire de Specialitate; 

evacuarea și stingerea incendiilor la unitățile spitalicești. 

În cursul anului 2021 și în momentul de față este în curs de omologare un poligon de 

pregătire de specialitate pe terenul fostului G.A.Z. și la sediul unității. 

Poligoanele de pregătire specifică din cadrul acestuia sunt: 

1.Poligon pentru executarea tehnicilor de intervenție pentru stingerea incendiilor: 

a) amenajare pentru simularea pătrunderii în spații închise și semi-deschise; 

b) amenajarea pentru lucrul în condiții reale cu focul și observarea fenomenelor complexe ce 

se pot produce pe timpul incendiilor; 

2.Poligon pentru executarea tehnicilor de intervenție pentru salvarea vieții din medii ostile: 

a) amenajare  pentru executarea salvărilor din spații greu accesibile; 

b) amenajarea pentru executarea salvărilor în condiții speciale și căutare-salvare urbană; 

3.Poligonul pentru pregătire fizică are în compunere: 

a) amenajarea pentru pregătirea organismului în condiții de efort prelungit; 

b) amenajarea pentru mânuirea cu rapiditate și în condiții de siguranță a accesoriilor și 

utilajelor din dotare; 

4.Poligon descarcerare: 

a) amenajare poligon descarcerare; 

b) machetă auto simulare incendiu. 

La nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul” al județului Covasna, 

în cadrul programului național „Salvator din pasiune”, sunt înscriși 81 voluntari, care au dorit să se 

implice în mod activ în viața comunității și au dorit să participe efectiv la acțiunile de răspuns 

operativ generate de manifestarea situațiilor de urgență (incendii, inundații, dezastre naturale, 

epidemii etc.), precum și pentru însușirea și punerea în aplicare a noțiunilor de bază în acordarea 
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primului ajutor calificat, implicarea în acțiuni de ajutor umanitar, precum și în cele de popularizare 

a măsurilor preventive în rândul cetățenilor. 

În anul 2021 s-au înscris în program 35 de voluntari din care 33 au parcurs cursul 

introductiv. De asemenea, 24 voluntari au parcurs cursul de prim ajutor de bază. 32 de voluntari au 

parcurs modulele de pregătire necesare dobândirii competențelor necesare încadrării 

autospecialelor cu apă și spumă, în prezent putând participa și la misiunile de stingere a incendiilor 

împreună cu echipajele de pompieri militari. 

În cursul anului 2021, la nivel inspectoratului au fost organizate și desfășurate 5 exerciții (3 

EXCON, 2 EXCOM) pe următoarele tipuri de riscuri: cutremure de pământ; accidente, avarii, 

explozii și incendii în activități de transport; incendii de vegetație; accidente, avarii, explozii și 

incendii în activități de tip depozitare produse periculoase; incendii. 

PREVENIRE 

În anul 2021 s-au executat 120 controale la obiective care funcționează fără autorizație de 

securitate la incendiu fiind aplicate 177 de amenzi în valoare de 534 000 lei și 1138 de avertismente. 

Referitor la situația avizelor de securitate la incendiu și protecție civilă, s-au solicitat 196 din 

care au fost emise 152 și respinse 61 la securitate la incendiu și 1 emis și 2 respinse la protecție civilă. 

Solicitări de autorizări de securitate la incendiu au fost 54 din care 18 au fost emise și 28 

respinse. Restul de solicitări au întâmpinat probleme privind documentele lipsă sau neîncadrarea în 

HGR. 

Activitatea Centrului Județean de Conducere și Coordonare Intervenție a înregistrat în 

cursul anului 2021 un număr de 50 misiuni pentru transport/distribuire bunuri materiale, 

achiziționate de IGSU. 

SUPORT 

În privința resurselor umane, încadrarea numerică și proporțională, în raport cu prevederile 

statului de organizare era la data de 31.12.2021 de 74,75% din totalul de funcții prevăzute în statul 

de organizare, fiind vacante un procent de 25,25%. Anul trecut au plecat 29 de persoane și au venit 

11. 

În cursul anului 2021 a fost repartizat 1 ofițer absolvent al Academiei de Poliție ”Alexandru 

Ioan Cuza” – Facultatea de pompieri și au fost organizate un număr de: 8 concursuri pentru 

ocuparea unor posturi vacante de conducere prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor și 

subofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne; 9 concursuri pentru ocuparea 

unor posturi vacante de ofițeri; 7 concursuri prin recrutare din sursă internă, prin trecerea 

subofițerilor și maiștrilor militari în corpul ofițerilor și 2 concursuri prin încadrare directă. 

Tot în cursul anului 2021 au fost organizate și sunt încă în desfășurare un număr de 9 

concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante de subofițeri, prin încadrare directă sau rechemare 

în activitate, iar sfârșitul anului 2021 a fost demarat concursul pentru ocuparea a 32 de posturi 

vacante de soldat profesionist (servant) SGP, prin încadrare directă. 

În ceea ce privește execuția bugetului de venituri si cheltuieli, nu s-au înregistrat greutăți. Au 

fost peste 2.700 de operațiuni economico-financiare, care au reprezentat, valoric, circa 32.272.700,00 

lei. Unitatea a realizat venituri bugetare, în valoare de 4.485,57 lei (RON). Veniturile obținute au fost 

virate integral la bugetul de stat, la timp. 

Activitatea logistică a inspectoratului în anul 2021 a avut ca obiective administrarea cu 

eficientă a creditelor bugetare alocate, gestionarea bunurilor materiale, echiparea și cazarea 

efectivelor, crearea unor condiții de muncă superioare pentru toți angajații ISU Covasna, echiparea 
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cadrelor cu echipamente de protecție achiziționate din alte surse bugetare, exploatarea, întreținerea 

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

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

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

presiune. 

Anul trecut au intrat în dotarea unității următoarele: o autospecială de stins incendii de 

pădure tip MAN; aparate izolante, prevăzute cu sistem de alarmare în caz de lipsă a mișcării ( 15 

cpl.); un cazan de oțel pentru combustibil solid de 50 kW în vederea asigurării încălzirii centrale și 

producerea apei calde menajere în spațiile Pichetului Întorsura Buzăului; o mașină de fum; o 

motopompă pentru apă murdară WT30XK4; un autoturism Dacia Duster DCI 115 4WD și o dronă 

DJI Macvic 2 Enterprise; o autospecială pentru stingere cu apă și spumă de 5000 litri, marca 

Mercedes Benz – Atego. 

Referitor la informare și relații publice, în cursul anului 2021 s-au a întocmit și difuzat 57 

materiale de presă, 98  de interacțiuni pe pagina de Facebook și 71 de postări pe pagina de 

Instagram, ce au avut ca subiecte intervenții, măsuri de prevenire a diferitelor situații de urgență. 

Au fost remise 56 informări mass-mediei și prin intermediul rețelei de socializare Whats app – 

Grupul de presă ISU Covasna 

Au fost acreditați un număr de 47 jurnaliști (18 jurnaliști de la televiziunile locale sau 

corespondenți, 7 corespondenți ai posturilor radio și 22 jurnaliști din presa scrisă). 

În anul 2021 au fost executate controale tematice și controale inopinate pe linie operativă, 

respectiv controale pe linie de suport operativ iar în urma sesizării unor abateri de la disciplina 

militară, compartimentul control a efectuat un număr de 7 cercetări prealabile în urma cărora 2 

cadre militare au fost sancționate. 

OBIECTIVE 

Inspectoratul își propune pentru perioada următoare o serie de obiective care au în vedere 

următoarele: executarea casării tuturor bunurilor materiale depășite fizic și moral sau care au 

îndeplinită norma de casare; executarea lucrărilor și reparațiilor în spatiile unde își desfășoară 

personalul activitatea de lucru, pentru asigurarea unor condiții de munca mai bune; perfecționarea 

cunoștințelor și deprinderilor pentru pregătirea, organizarea, desfășurarea și conducerea 

intervențiilor și gestionarea situațiilor de urgență; monitorizarea situației operative și gestionarea 

permanentă a situațiilor de urgență produse în zona de competență a inspectoratului. 

În ceea ce privește apărarea împotriva incendiilor există o permanentă preocupare pentru 

reducerea numărului de obiective puse în funcțiune fără autorizație de securitate la incendiu 

precum și pentru continuarea și diversificarea mijloacelor de informare preventivă, în raport cu 

situația operativă și riscurile teritoriale. 

În plan profesional și de resurse umane se vor continua demersurile pentru atragerea 

tinerilor către meseria de pompier, creșterea nivelului de încadrare cu personal și continuarea 

pregătirii prin diversificarea metodelor de lucru în acest scop. 

 

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 
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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 2021 s-au aplicat 1.386 sancțiuni contravenționale, din care 911 amenzi în cuantum de 

348735 lei și 475 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: 214 adrese de înaintare spre executare silită a proceselor-verbale de 

contravenție neachitate; 68 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 39 întâmpinări în dosarele care au 

format obiectul plângerilor contravenționale. 

În mod excepțional, în baza Hotărârilor de Guvern privind instituirea/prelungirea stării de 

alertă, începând cu data de 01.01.2021-31.03.2021, Poliția Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe s-a 

aflat 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 stării 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. 

În perioada 01.01.2021-31.03.2021, au fost efectuate 78 de misiuni de menținere a ordinii și 

siguranței publice (pază și control acces persoane în regim de permanență - 24h/24h) la Centrul de 

carantină ”Hotel Consic” din municipiu. 

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 31.12.2021, polițiștii locali au efectuat un număr total 

de 7117 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 791 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 174 sancțiuni contravenționale, din care 34 amenzi în cuantum de 20500 lei și 140 

avertismente scrise, pentru încălcarea ordonanțelor militare și a Legii nr. 55/2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

Pe perioada instituirii pe teritoriul României a stării de alertă, 232 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 47 acțiuni de intervenție la apelurile 

cetățenilor efectuate prin S.N.U.A.U. ”112” și 185 acțiuni de intervenție la apelurile cetățenilor 

efectuate prin Dispeceratul Poliției Municipiului Sfântu Gheorghe. 
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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 

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.  

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 diferitelor manifestări 

care au avut loc în municipiu; 

 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 12 meciuri de fotbal susținute de 

către Sepsi OSK Sfântu Gheorghe în cadrul Ligii I Betano. 

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 23 de sancțiuni 

contravenționale în valoare totală de 4600 lei, din care: 

1) - 9 sancțiuni în valoare de 2300 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) - 14 sancțiuni în valoare de 2300 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: 
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 s-au asigurat, zilnic, măsuri dirijare și fluidizare trafic la trecerile de pietoni de la 

Liceul Teoretic ”Mikes Kelemen” și la Școala Gimnazială „Váradi Józef”  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 cu ocazia desfășurării diferitelor 

manifestări care au avut loc în municipiu; 

 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: 708 procese-

verbale de contravenție; 735 puncte penalizare aplicate conform O.U.G: nr. 195/2002; 621 persoane 

legitimate, 148 autovehicule abandonate/fără stăpân; 1394 note de constatare/înștiințări emise în 

parcările cu plată; 24 asigurarea măsurilor de circulație; 39 procese-verbale de afișare/predare-

primire. 

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI 

Activitatea biroului s-a desfășurat astfel: 

 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; 

 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. 
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Din punct de vedere al indicatorilor de activitate, situația se prezintă astfel: 229 procese-

verbale de contravenție;22 sesizări, reclamații scrise primite de la cetățeni; 264 activități de 

supraveghere a zonelor identificate cu risc; 318 persoane legitimate; 36 note de constatare; 31 

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 857 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: 1321 interogări în 

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

Înmatriculate”; 1258 interogări în baza de date a M.A.I. „Registrul Național de Evidență a 

Persoanelor”; 64 comunicarea imaginilor captate de camerele de supraveghere a traficului rutier; 

857 sesizări “Tel Verde”. 

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: 37 procese-

verbale de contravenție; 326 procese-verbale de constatare întocmite; 8 procese-verbale de 

afișare/predare- primire. 
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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 administrativ-

teritoriale 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: 33 procese-

verbale de contravenție; 43 sesizări, reclamații scrise primite de la cetățeni; 204 controale efectuate-

note de constatare întocmite, 87 somații emise în baza Legii nr. 50/1991. 

CONCLUZII 

 
Inspectoratul de Poliție Județean Covasna 

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

sesizate,+15,61% față de anul anterior, în contextul actual social, pandemic și cu consecințe 

economice. Infracțiunile contra patrimoniului au crescut cu 7,37 % față de anul 2020. Se realizează o 

scădere cu 8 fapte a situației privind infracțiunile grave comise cu violență în comparație cu anul 

2020. 

În perioada analizată, s-au înregistrat 54 accidente de circulație în comparație cu anul 2020 

când s-au înregistrat cu 24 de accidente mai mult. 

De asemenea o parte importantă a activității desfășurate pe parcursul anului trecut, a fost 

reprezentată de activitățile organizate în contextul pandemiei de COVID- 19, fiind executate 

aproximativ 3000 de verificări de persoane izolate/carantinate. 

Inspectoratul de Jandarmi Județean “ Gheorghe Doja “ Covasna 

Rezultatele obținute în anul 2021, 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. 
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Inspectoratul pentru Situații de Urgență”Mihai Viteazul “ al Județului Covasna 

În anul 2021 misiunile inspectoratului au scăzut, statistica prezintă un număr de 5396 

activități de protecție a comunității, față de 5862 de evenimente în anul anterior. 

Activitatea preventivă a fost 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 în perioada 01.01.2021-31.03.2021 sub coordonarea operațională a 

Inspectoratului de Poliție Județean Covasna-Poliția Municipiului Sfântu Gheorghe. 

În anul 2021 s-au aplicat 1.386 sancțiuni contravenționale, din care 911 amenzi în cuantum 

de 348735 lei și 475 avertismente scrise. 

Poliția Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe a fost angrenată, în decursul anului trecut, 

cu prioritate, în realizarea activităților privind verificarea zilnică a respectării obligațiilor legale de 

către persoanele izolate sau carantinate la domiciliu; rezultatele verificărilor fiind comunicate 

Poliției Municipiului Sfântu Gheorghe. 

S-au aplicat 174 sancțiuni contravenționale, din care 34 amenzi în cuantum de 20500 lei și 

140 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 
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