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Prezintă:  - DGA Covasna 
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Punctul 1.  

 

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ 
SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPIULUI COVASNA TIMP DE  20 DE ANI  

 
 În octombrie 2017 Direcția a sărbătorit 20 de ani de la înființarea  instituției, fiind o bună 
ocazie pentru a trece în revistă rezultatele și realizările obținute. 
În cei 20 de ani, sistemul de servicii sociale al județului Covasna a trecut printr-o schimbare 
imensă. În munca noastră, privind dezvoltarea sistemului, ne-am străduit la profesionalism, la 
exploatarea responsabilă a resurselor existente și satisfacerea nevoilor reale din județ. 
Pe scurt despre cei 20 de ani 
După schimbarea politică din 1989, România a trebuit să confrunte o problemă socială deosebit 
de gravă: rețeaua de orfelinate caracterizate prin înghesuială, mediu neglijat, cu personal de 
specialitate aproape inexistent. Aceste instituții care au adăpostit mii de copii părăsiți au fost 
rezultatul politicii  demografice a sistemului comunist. 
Comunitățile internaționale au reacționat cu rapiditate. Au elaborat programe care au avut ca 
obiectiv formarea personalului din instituții, recrutarea voluntarilor, asigurarea accesibilității 
la diferite servicii sociale.  În urma acestor activități condițiile din instituții s-au îmbunătățit în 
mod considerabil, munca personalului a devenit mai eficient și mai uman. Totuși aceste 
programe au întărit structurile sistemului de protecție moștenite din sistemul politic 
precedent.  Reforma reală a sistemului s-a început mai târziu. Este important de reținut că 
raportat la condițiile din România situația în județul Covasna era mult mai bună. 
 
Hotărârea de Guvern nr. 205 apărut în mai 1997 a obligat consiliile județene să înființeze 
direcțiile de protecție a drepturilor copiilor, care și-au desfășurat activitatea lângă consiliile 
județene. În județul Covasna instituția a fost înființată în luna august 1997, prin Hotărârea 
23/1997, al Consiliului Județean, cu conducerea domnului director Herbszt István. La început 9 
angajați au îndeplinit atribuțiile instituției. 
Până la apariția legii bugetului, serviciul responsabil de plasamentul copiilor din orfelinate a 
trebuit să inventarieze și să preia casele de copii, care la aceea dată au funcționat în cadrul 
direcțiilor județene de sănătate și inspectoratelor școlare. 
În momentul preluării în casele de copii din Târgu Secuiesc, Baraolt și Întorsura Buzăului, 
Sf.Gheorghe au fost 372 copii, 292 copii erau în plasament familial și  15 copii au fost într-un 
centru de reeducare. Preluarea centrului rezidențial din Olteni, componentă a Școlii Speciale 
Olteni,  în care au beneficiat de servicii 134 de copii, a avut loc doar în 2000 în baza unei noi 
Hotărâri de Guvern. 
Prima casă familială a fost înființată în 1999 în localitatea Mereni, cu contribuția semnificativă 
al Asociației Catharsis din Brașov. 
În anul 1999 am depus primul proiect, în cadrul programului de reformă a sistemului de 
protecție a copiilor, și am câștigat 640.000 $ din partea Băncii de Dezvoltare a Consiliului 
Europei și a Băncii Mondiale, pentru construirea, achiziționarea și reabilitarea a 14 case 
familiale în comunități mici. În final am primit finanțare numai pentru înființarea a trei case 
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familiale. Prin achiziție am înființat casa familială din Illieni, iar în 2003 am construit casa 
duplex din Cernat. 
Tot în 1999, datorită faptului că numărul plasamentelor în regim de urgență precum și 
numărul mamelor minore a crescut, ne-a determinat să înființăm un centru de primire în 
regim de urgență și un centru maternal. Cu ajutorul asociațiilor și fundațiilor din străinătate și 
din țară, cu ajutorul autorităților locale și județene am reușit să înființăm un centru de primire 
în regim de urgență cu 15 locuri, și un centru maternal cu 4 locuri. 
Am încercat ca prin noile servicii înființate să asigurăm copiilor un model- și un mediu cât mai 
apropiat de cel familial. De accea am pus accent pe înființarea și dezvoltarea sistemului de 
asistenți maternali profesioniști. În anul 1999 cu ajutorul fundației din Anglia ”Trustul 
Copiilor Europeni”, am format 25 de asistenți maternali, iar numărul lor în prezent este de 132, 
239 copii beneficiează de îngrijire și educație în climat familial. 
Datorită dezvoltării sistemului de asistență maternală în anul 2000 a fost posibilă desfințarea 
Centrului de plasament nr.5, din Sf.Gheorghe și înființarea unui centru de zi pentru 15 copii, 
cu vârsta între 2-7 ani, copii care proveneau din familii dezorganizate,  numeroase, 
monoparentale sau sărace. Scopul centrului este de a ajuta pe acești copii să se integreze în 
societate. Mai târziu, în anul 2013, printr-un Program de interes național, centrul a fost 
reabilitat și extins cu un centru maternal cu 6 locuri, iar centrul de zi cu 10 locuri. În 2017 
clădirea a fost inaugurată, iar în momentul de față funcționează un centru maternal și un 
centru de zi confortabil și modern. 
Pentru îmbunătățirea calității vieții copiilor și a serviciilor oferite, cu ajutorul Consiliului 
Județean Covasna, în anul 2000 am reușit reorganizarea în module familiale a Centrului de 
plasament nr.2, denumit Borosnyay Kamilla. Centrul a fost reorganizat în 6 module, fiecare 
găzduind 10-12 copii. În 2013, printr-un Program de interes național (PIN), finanțat de MMJS, 
clădirea a fost reabilitată termic. 
În acestă perioadă ne confruntăm cu două probleme importante, și anume situația tinerilor 
care părăsesc sistemul de protecție și lipsa serviciilor de specialite pentru copii cu dizabilități. 
Pentru ameliorarea acestor necesități într-o anumită măsură, în cadrul programului PHARE 
“Copiii mai întâi“ am depus două proiecte și am primit o finanțare de 161.000 euro.  
Unul dintre proiecte se referea la înființarea unui centru de zi pentru 10 copii cu elemente de 
autism/tulburări senzoriale, iar cel de al doilea proiect la înființarea unui centru de sprijin și 
suport pentru tinerii peste 18 ani, care își continuă studiile. Ambele centre funcționează și în 
prezent. 
Centrul de plasament Olteni preluat în 2000, a avut nevoie de o reabilitare urgentă, astfel ca cei 
134 de copiii să beneficieze de condiții de locuit corespunzătoare și sigure. În anul 2001 printr-
un program PHARE a fost reabiliat acoperișul clădirii și a fost modernizat sistemul de 
încălzire – încălzire centrală pe gaze, valoarea proiectului fiind de 112.594 euro. Proiectul a fost 
implementat de Fundația SERA România. Tot în acest an am înființat și o spălătorie modernă. 
Totodată cu ajutorul  Consiliului Județean Covasna și a fundațiilor suedeze am reabilitat o 
parte a clădirii, și am creat două module de tip familial. 
Tot în anul 2001 cu ajutorul Fundației “Catharsis” și a Fundației “Holt International”din 
Tg.Mureș, am lucrat la două proiecte, având ca scop dezvoltarea rețelei de asistență socială 
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comunitară și angajarea asistenților sociali în spitale pentru a prevenii abandonul copiilor, 
precum și formarea asistenților sociali. Prin programul de interes național am angajat 5 
asistenți sociali în 5 localități, dar din păcate după cele 6 luni de susținere prin PIN primăriile 
nu au continuat acest proiect. 
În anul 2003 am depus un nou proiect pentru închiderea Centrului de plasament nr.1 
Tg.Secuiesc, care funcționa ca centru pentru preșcolari. Scopul nostru era să oferim copiilor 
servicii  cât mai apropiate de modelul familial, precum și posibilitatea de a fi mai aproape de 
familiile lor, îmbunătățind astfel relația dintre ele. Proiectul a fost demarat în cadrul 
programului PHARE, care avea ca scop desființarea centrelor de tip vechi, și se refrea la 
înființarea a patru case familiale și a unui centru de reabilitare pentru copii cu dizabilități, 
precum și dezvoltarea sistemului de asistență maternală.  
Proiectul a fost finalizat în luna septembrie 2005.  La terminarea proiectului, cheltuielile de 
funcționare ale serviciilor nou create au fost preluate de Consiliul Județean Covasna. 
Ca rezultat al proiectului, au fost înființate case de tip familial în localitățile Lunga și Tinoasa, 
respectiv în Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc, un centru de reabilitare în Târgu Secuiesc, iar 
rețeaua de asistență maternală a fost extinsă cu zece posturi. 
Pe data de 11 septembrie 2004 a fost organizată prima dată „Ziua Asistenților Maternali”, care 
între timp a devenit tradiție și se organizează anual.  
Anul 2005 a avut o semnificație importantă în viața instituției, Hotărârea de guvern 1434/2004 
a prevăzut extinderea semnificativă privind atribuțiile instituției. Datorită acestui fapt în 
decembrie 2004 a fost înființată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Covasna, comasând Direcția Județeană pentru Protecția Drepturilor Copiilor și Serviciul 
Public de Asistență Socială, ambele instituții funcționând în subordinea Consiliului Județean 
Covasna. Începând cu data de 1 ianuarie 2005 direcția nou înființată avea atribuții în domeniul 
protecției copilului și a adulțiilor din județ. 
Deoarece autoritățile locale nu au făcut demersuri în privința înființării serviciilor sociale 
primare, asfel în anul 2005 am înființat un centru de zi în Târgu Secuiesc, în primul rând în 
beneficiul copiilor neglijați, copii care provin din familii dezorganizate, sărace. 
Tot în anul 2005, cu sprijinul Consiliului Județean Covasna, am înființat, ca și servicii 
complementare celor  dezvoltate prin proiectul PHARE care viza închiderea CP.nr.1 Tg. 
Secuiesc, alte două servicii pentru persoane adulte, și anume un centru de îngrijire și asistență 
pentru persoane cu dizabilități, cu 12 locuri, al cărui capacitate a fost extinsă în anul 2010 la 24, 
respectiv un centru de primire în regim de urgență pentru persoane adulte, transformat în 
anul 2010 în centru de integrare prin terapie ocupațională, care asigura primirea a 14 persoane 
adulte cu dizabilități.  
Ambele servicii  au fost înființate în clădirea în care funcționa până atunci instituția pentru 
protecția copilului. Tot aici s-a realizat o investiție importantă între anii 2014-2016, pentru 
amenajarea curții și reabilitarea parțială a clădirii, cu sprijinul Consiliului Județean Covasna. 
De menționat că până în anul 2005, în județul Covasna nu a existat nici un serviciu specializat 
pentru persoane adulte cu dizabilități.  
Am urmărit în continuu asigurarea serviciilor în funcție de nevoile identificate ale copiilor din 
sistemul de protecție. Astfel, cu sprijinul Asociației Szentkereszty Stephanie din Tg Secuiesc 



 5 

am înființat în anul 2005 Casa Familială Szentkereszty Stephanie în Tg. Secuiesc, iar în anul 
2006, cu sprijinul Serviciului de Ajutor Maltez filiala Covasna, în cadrul unui proiect cu 
finanțare externă, o casă de tip familial în Sfântu Gheorghe. Aceștia din urmă au mai sprijinit, 
timp de zece ani, patru copii aflați la asistenți maternali profesioniști. 
Deoarece paleta serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu handicap era foarte 
modestă, în anul 2006, printr-un program de interes național, am înființat  un centru de 
recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane cu handicap în Tg. Secuiesc, de 
care beneficiază atât persoanele adulte cu dizabilități din sistem, cât și din comunitățile din 
județ. Centrul are anual peste 200 beneficiari.  
Între timp a devenit foarte oportună restructurarea centrului rezidențial din Baraolt. Deoarece 
centrul a fost unul de talie mică, nici un proiect de închidere/restructurare nu a fost eligibil. 
Astfel, cu sprijinul Consiliului Județean Covasna, precum și a unor asociații, fundații din țară 
și din străinătate, în anul 2006 s-a realizat restructurarea centrului. În urma restructurării, în 
incinta centrului, a fost înființat un centru rezidențial, pentru 12 copii cu dizabilități sub trei 
ani, care necesită supraveghere medicală permanentă, un centru de reabilitare, atât pentru 
copiii din centrul rezidențial, cât și pentru cei din comunitate, un centru de zi, în special pentru 
copiii care provin din familii care trăiesc în condiții precare. 
Asociații irlandeze  și austriece au avut un rol foarte important în  formarea personalului, 
precum și în dotarea de bază și cu echipamentele speciale de reabilitare a serviciilor nou 
create. 
În acest demers de restructurare un rol foarte important și-au asumat Asociația Szentkereszty 
Stephanie, precum și asociația austriacă HELP, prin achiziționarea unei imobil în orașul  
Baraolt și darea în folosință gratuită Direcției Generale de Asisistență Socială și Protecția 
Copilului Covasna pe o perioadă de 30 ani, în care s-a înființat o casă de tip familial pentru 
copii mai mari, care erau îngrijiți în fostul centru de plasament. În anul 2014, asociația a extins 
și a reabilitat clădirea.  
În anul 2008, după zece ani de la începerea lucrărilor, a fost inaugurat Centrul de reabilitare  
pentru copiii cu handicap „Székely Potsa”. Crearea unui astfel de centru a fost foarte necesară, 
având în vedere că până în acel moment, în Sf. Gheorghe a funcționat doar un centru de 
reabilitare pentru copii cu elemente de autism/deficiențe senzoriale, care deservea zilnic doar 
10-15 copii. Centrul s-a înființat cu sprijinul  majoritar al unor asociații olandeze, dar sume 
considerabile au fost primite și din partea Guvernului, respectiv a Consiliului Județean 
Covasna. 
Numărul tot mai mare a cazurilor de violență  în familie a condus la necesitatea înființării unui 
centru de primire în regim de urgență pentru victime ale violenței în familie. În anul 2008 am 
înființat la Târgu Secuiesc, printr-un program de interes național, un centru modern, care 
asigură consiliere, îndrumare, suport emotional, cazare pe durată determinată victimelor. 
Marea parte a cheltuielilor necesare înființării centrului a fost preluată de Asociația 
Szentkereszty Stephanie, precum și alte asociații germane și austriece. 
În anul 2009 guvernul a lansat un nou program de interes național, care avea ca obiectiv 
desființarea centrelor de plasament clasice, de tip vechi. Am înaintat un proiect prin care ne-
am propus desființarea Centrului de plasament din Întorsura Buzăului. Pentru beneficiarii 
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centrului am înființat două case familiale, în municipiul Sfântu Gheorghe, respectiv în orașul 
Întorsura Buzăului. 
În vederea reducerii a cazurilor de părăsire a copiilor în spitale, cu sprijinul Fundației SERA 
România, în anul 2009 a fost demarat în județ un program de prevenție, cu o durată de trei ani, 
care avea ca scop prevenirea sarcinii nedorite. Programul funcționează și astăzi, cu sprijinul 
parțial al fundației. 
În noiembrie 2011 centrul de primire în regim de urgență s-a mutat într-o clădire nouă și 
modernă, rezultat al unui proiect depus în cadrul unui program sprijinit de Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei și Banca Mondială. Centrul cu 15 locuri a fost înființat  în 
special pentru copii străzii. Terenul necesar pentru construirea centrului a fost dată în folosință 
gratuită de către Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.  
În 2011 a avut loc un eveniment deosebit de important în viața instituției, s-a mutat într-un 
sediu nou, modern prin grija Consiliului județean Covasna. 
Deoarece serviciile destinate copiilor cu dizabilități în continuare prezenta o deficiență, după 
lungi discuții, în 2016 s-a început construcția unui centru de reabilitare pentru copii cu 
dizabilități în Sfântu Gheorghe, cu finanațare din partea Fundației Sera România. Terenul 
necesar a fost dată în folosință gratuită de către Consiliul Local al Municipiului Sfântu 
Gheorghe. Consiliul Județean Covasna și-a asumat responsabilitatea asigurării fondurilor 
necesare funcționării serviciului. 
Una dintre obiectivele Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 
2014-2020 este închiderea  instituţiilor de tip vechi.  Axa prioritară 8 a Programului 
Operațional Regional 2014 – 2020 prevede acest obictiv în cadrul finanțărilor propuse. În 
prezent ne ocupăm de pregătirea unui  proiect pentru închiderea Centrului de plasament nr. 6 
Olteni și crearea unor noi servicii pentru beneficiarii centrului. Obiectivele noastre sunt  
îmbunătățirea condițiilor de trai, a serviciilor acordate  și sprijinirea reintegrării beneficiarilor 
în societate. La sfîrșitul anului 2017 Planul de închidere a fost înaintat către ANPDCA, pentru 
avizare. Planul prevede înființarea a trei case de tip familial în orașele Baraolt și Întorsura 
Buzăului și un centru de reabilitare în orașul Întorsura Buzăului . 
De-a lungul celor 20 de ani specialiștii au participat la numeroase cursuri de formare, 
conferințe și au avut ocazia să cunoască nu nunumai sistemul și bune practici din România și 
din alte țări. 
În 1999 după modelul caselor familiale din județele Békés și Veszprém, Ungaria, am înființat 
prima casă familială. În dezvoltarea sistemului am primit un sprijin și suport profesional 
considerabil din partea județelor Békés, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Baranya. De asemenea  
am avut ocazia să îmbogățim cunoștințele noastre în conferințele profesionale organizate de 
ANPDCA, MMJS . 
În iunie 2003 Direcția pentru Protecția Copilului Covasna și reprezentantul Alianței Pentru 
Protecția Copiilor și Tinerilor din județul Somogy au semnat un acord de colaborare în 
vederea îmbunătățirii calității serviciilor sociale în domeniu și a  nivelului de pregătire ale 
personalului. 
În perioada 2005 – 2011 am implementat trei proiecte Grundtvig, unul a vizat dezvoltarea 
personală și instituțională,  celelalte două proiecte au avut scopul de a împărtăși experiențe 
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profesionale între parteneri și de a prelua bune practici în alegerea și pregătirea asistenților 
maternali, respectiv în asistența persoanelor vârstnice. În aceste proiecte partenerii noștri au 
fost reprezentanții și lucrătorii sistemului de asistență socială  din Franța, Suedia, Polonia, 
Ungaria, Finlanda . 

În aprilie 2011 a fost realizată pagina web în limba maghiară a Direcției Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Covasna cu un suport de 900 000 HUF de la Fondul Bethlen 
Gábor. 
În 2011 un alt eveniment important în viața instituției este aparița revistei de specialitate 
Despre noi – Pentru ei. Revista apare și astăzi. 
Evenimente organizate anual: ziua copiilor adoptați,  ziua familiilor covăsnene, ziua 
asistenților maternali, Aut-expo, târgul de crăciun, ziua profesioniștilor, ziua internațională a 
copiilor cu dizabilități. 
Pe parcursul a celor 20 de ani de activitate am urmărit să oferim copiilor, beneficiarilor din 
sistem nu numai  o infrastructură nouă, cu personal calificat, dar programe, sprijin pentru 
integrarea lor în societate. Copii și tinerii anual participă la excursii, tabere, concursuri, 
evenimente sportive, competiții,  în țară și în străinătate.  
Pentru realizările din cei 20 de ani, am avut nevoie pe lângă finanțatorul principal, Guvernul 
României, de Consiliul Județean Covasna care ne-a oferit siguranță, înțelegere și a fost sensibil 
la problemele sociale. Totodată în reforma sistemului social un rol important au avut 
asociațiile și fundațiile.  

A. Provocări în domeniul protecției copilului 
- Scăderea numărului mamelor tinere. 
- Scăderea numărului copiilor abandonați în spitale. 
- Creșterea numărului copiilor cu probleme complexe în serviciile de îngrijire specială. 
- Prevenirea și stoparea violenței asupra copiilor. 
- Evadare/Părăsirea centrului fără permisiune. 
- Pregătirea copiilor și a tinerilor pentru o viață independentă. 
- Talent – descoperire, ocrotire. 
B. Provocări în domeniul protecției persoanelor adule 
- Numărul tot mai mare a persoanelor bolnavi psihici, care necesită îngrijire. 
- Numărul tot mai mare a persoanelor cu dizabilități, care necesită îngrijire și recuperare. 
- Creșterea ratei de ocupare a forței de muncă a persoanelor cu handicap. 

Principala provocare în ambele domenii reprezintă lipsa personalului de specialitate. 
 
VASS Mária 
Director general 
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Punctul 2.  
INFORMARE 

Privind evoluţia riscului rutier şi a infracţionalităţii sesizate  
la nivelul judeţului Covasna în anul  2017 

 
INFRACŢIONALITATEA SESIZATĂ  

 
Pe parcursul anului 2017, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Covasna,  s-a 

înregistrat o scădere a infracționalității sesizate cu 2.34% față de anul anterior (4222 fapte în  
2016 la 4123 fapte în 2017). din care 994 (+23) flagrante. Indicatorii statistici evidențiează 
faptul că, în cursul anului 2017, din totalul infracțiunilor sesizate, 61,33% reprezintă 
infracțiuni judiciare, 38,34% reprezintă infracțiunile contra patrimoniului, 31,48% 
infracțiuni contra persoanei, din care ponderea cea mai mare o au infracțiunile contra 
integrității corporale sau sănătății (76,50%). Furturile, în procent de 61%, reprezintă cel mai 
important segment al infracțiunilor contra patrimoniului. Faptele de tâlhărie reprezintă 
0,63% din totalul infracțiunilor contra patrimoniului, constatându-se o creștere față de anul 
2016 cu o singură faptă (9 fapte în 2016 faţă de 10 fapte în 2017).  

În perioada analizată, la nivelul inspectoratului au fost sesizate 4.123 (-99) infracţiuni, 

din care 994 (+23) flagrante. A fost continuată urmărirea penală împotriva suspectului 
pentru un număr de 897 (+67) infracțiuni comise , de către 768 (+27) suspecți, din care faţă 
de  77 (+2) suspecți au fost dispuse măsuri cu caracter preventiv. 
     
Criminnlitnten  comisă cu violenţă  

Infrncţiunile grnve comise cu violenţă (în cnre sunt incluse fnftele de omor, 

tentntivă de omor, vătămnren corfornlă, lovituri cnuzntonre de monrte, viol şi tâlhărie, 

cnre nu un imfnct deosebit nsufrn cetăţenilor), nu scăzut cu două fnfte, de ln 31 (2016) ln 

29 în 2017 (-2) situnţin ncestorn fe genuri fiind frezentntă mni jos.  

 

Infracțiuni sesizate Infracțiuni judiciare
Infracțiuni contra 

patrimoniului

Infracțiuni contra 

persoanei

2016 4222 2598 1735 1284

2017 4123 2529 1581 1298

+/- -99 -69 -154 14

4222

2598

1735
1284

4123

2529

1581
1298

-99 -69
-154

14
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INDICATORI 2016 2017 (+/-) 

Omorul 4 4 0 
Tentativă omor 3 2 -1 

Vătămare corporală 3 5 +2 
Loviri sau vătăm. cauzatoare de moarte 0 0 0 

Violul 12 8 -4 
Tâlhăria 9 10 +1 
TOTAL 31 29 -2 

 

Criminalitatea contra patrimoniului 
Prevenirea şi combaterea infracţiunilor contra patrimoniului s-a aflat permanent în atenţia 

factorilor de conducere de la toate nivelele, fiind depus un volum de muncă important din partea 
poliţiştilor implicaţi. 

La nivelul judeţului Covasna, în cursul anului 2017 au fost sesizate 958 infracţiuni contra 
patrimoniului,  faţă de 1020 infracţiuni sesizate în anul 2016. 
 

INDICATORI 2016 2017 (+/-) 

Furturi-total 1020 958 -62 
din locuinţe 136 133 -3 
din societăţi comerciale 117 125 +8 
din buzunare, poşete, genţi etc. 37 28 -9 
din autovehicule 50 41 -9 
de auto 16 13 -3 
de animale şi păsări 33 34 +1 

 
 

Criminalitatea economico-financiară 
În perioada supusă analizei, la nivelul I.P.J. Covasna, infracţiunile de natură economico-

financiară sesizate au scăzut cu 30 de  fapte, de la 278 de infracțiuni, la 248 in anul 2017 ( - 
10,8%) din care infracțiunile de evaziune fiscală sesizate au scazut cu  12 fapte ( -19,3 %), de la 
62 la 50 de infracțiuni de evaziune fiscală sesizată în anul 2017.   

În perioada analizată s-a început urmărirea penală pentru 211  infracțiuni economico-
financiare față de 144  in anul 2016 ( + 67 fapte, reprezentând o creștere de 46,5 %) , iar 
numărul de suspecți pentru care a fost dispusă începerea urmăririi penale a fost de 171 față  de 
122 de suspecți în anului 2016 ( +49 suspecți, respectiv o creștere de 40 %), din care față de 6 ( 
+ 4 ) au fost luate măsuri preventive. 

La nivelul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au fost desfășurate 115 
acțiuni, cu 594 de controale directe, fiind depistate 77 de  infracțiuni, din care 5 în flagrant. 

Au fost aplicate 298 de contravenții, față de 168 in perioada anului 2016, în valoare de 
1.128.000 de lei (+ 606 800 lei), fiind confiscată suma de 23000 lei în numerar, bunuri și 
mărfuri în valoare de  358.000 lei , 3974 de kg de deșeuri feroase, 31 mc de material lemnos, 
202.012 țigarete și 19,3 kg tutun, 12.793 litri băuturi alcoolice, 450 produse 
vestimentare/accesorii susceptibile de contrafacere sau comercializate in condiții ilicite și  5 
autoturisme. 
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În acest domeniul evaziunii fiscale, la nivelul judeţului au fost înregistrare 50  de 
infracțiuni, după cum am menţionat, fiind dispusă începerea urmăririi penale pentru 23 de 
infracțiuni de evaziune fiscală  față de 29 de  fapte de evaziune fiscală în anul 2016 (-6), 6  
infracțiuni la Codul Fiscal (-1) si 16  infracțiuni față de 19 la Codul Vamal în anul 2016 ( -3) in 
total  un număr de 45 de infracțiuni de infracțiuni de evaziune fiscală și in legătură cu evaziunea, 
la fel ca și în anul 2016). 

Valoarea prejudiciului constatat la finalizarea cercetărilor în dosarele de evaziune fiscală 
( Lg 241/2005 și Cod fiscal )  soluționate a fost de  9 646 730 lei  (+ 3 171 970 lei), din care s-a 
recuperat suma de 4 559 790 lei. Valoarea altor prejudicii care au fost recuperate în cadrul 
dosarelor penale rămase în lucru se ridică la suma de 7 857 320 lei, în creștere cu 5.224.000 lei 
față de 2016.      

   De asemenea un rol important în activitatea formaţiunilor de profil l-a avut combaterea 
infracţiunilor de natură economico-financiară cu caracter complex, în perioada analizată 
efectuându-se activităţi de cercetare în 33 de dosare complexe. 

Abordarea infracţionalităţii din sfera corupţiei s-a focalizat pe investigarea ilegalităţilor 
apărute în sfera achiziţiilor publice, învăţământ, sănătate, derularea unor acţiuni de privatizare 
frauduloasă a societăţilor comerciale la care statul este acţionar,  etc., prin declinarea dosarelor 
la parchetele competente dar şi cu propunere de declinare a competenţei în favoarea structurilor 
abilitate. 

În anul 2017 au fost înregistrate 8 dosare penale, 1 denunţ şi 7 sesizări din oficiu, 
înregistrându-se o scădere cu 3 faţă de anul 2016. 

Au fost înaintate la parchet cu propunere de declinare a competenţei un număr de  10 (-
10) dosare penale ce au ca obiect 43 (-8) fapte, din care 40 (0) infracţiuni prev. de Legea nr. 
78/2000,  1 (-3) luare de mită (art. 289 Cod penal), 1 (-2) dare de mită (art. 289 Cod penal) și 1 
(-1) trafic de influență (art. 291 Cod Penal). 

Au fost deferite parchetelor 26 persoane (-23), din care 8 (-8) la D.N.A.  
Au fost implicate în fapte de corupţie 22 (-16) persoane cu funcţii de conducere. 
Contravaloarea sumelor şi a bunurilor materiale care fac obiectul actelor de corupţie este 

de 10.320.444 lei (+8.629.330 lei). 
Regimul nrmelor, exflozivilor şi substnnţelor fericulonse  
În cursul anului 2017, pe linie de arme şi muniţii activitatea serviciului specializat s-a 

reflectat în 102 (0) acțiuni și 423 (+61) controale.  
De asemenea, S.A.E.S.P. a eliberat un număr de 53 (+14) permise de armă și a prelungit 

valabilitatea unui număr de 92 (+2) permise armă. Au fost eliberate persoanelor fizice un număr 
de 135 (+62) autorizații pentru procurarea de arme letale și 34 (-16) autorizații pentru procurarea 
de arme neletale.  

Totodată, pe această linie s-au ridicat 26 (-2) arme de foc, 459 buc. (-560 buc.) muniție și 
106 kg (+17 kg) carne de vânat. 

Pe linie de explozivi și substanțe periculoase s-au efectuat un număr de 207(-278) 
controale iar poliţiştii au indisponibilizat 84 kg (+38,55 kg) articole pirotehnice și 100 kg deșeuri 
periculoase. 

În ceea ce privește infracționalitatea sesizată pe această linie, în anul 2017 s-au înregistrat 
42 (-3) sesizări, respectiv  1 (-1) plângere și 41 (-2) sesizări din oficiu. Pe parcursul perioadei de 
referinţă au fost desfăşurate de asemenea și activităţi specifice de verificare și control la 
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societaţile comerciale cu activitate pe linie de explozivi de uz civil precum și la operatorii 
economici autorizați în vederea comercializării obiectelor pirotehnice.  
       

Criminalitatea stradală  
Asigurarea climatului  de ordine şi siguranţă publică pentru toţi cetăţenii din judeţ a fost 

una din priorităţile poliţiei covăsnene, în scopul îmbunătăţirii sentimentului de siguranţă  a 
cetăţeanului fiind organizate şi derulate permanent misiuni preventive şi de descurajare a 
diferitelor categorii de infractori în toate localităţile judeţului. 

 
Pentru realizarea acestui obiectiv, poliţiştii au acţionat în baza concepţiei de prevenire a 

criminalităţii stradale în sistem integrat, în cooperare cu jandarmi, poliţişti locali, agenţi din 
societăţile private de pază şi protecţie din judeţ, precum şi organe ale administraţiei publice 
locale. Pentru constituirea dispozitivelor de ordine și siguranță publică, au fost folosite zilnic, în 
medie 75 patrule la nivelul judeţului, compuse din 139 poliţişti din formațiunile de ordine şi 
siguranţă publică, la care s-au adăugat și alte forțe atrase în medie 24 de poliţişti, în funcție de 
situația operativă din cadrul altor structuri, sprijiniţi de 34 cadre ale Jandarmeriei. 

 
Infracţiunile stradale sesizate s-au menţinut practic la acelaşi nivel cu anul 2016 cu 61 de 

fapte (62 în 2016), ceea ce plasează unitatea noastră pe unul din ultumele locuru dun ţară, după 

volumul crumunalutăţuu, dintre acestea 85% fiind comise în mediul urban şi 15% în mediul 
rural.  

Din evidenţele statistice reiese că eforturile comune depuse de poliţiştii covăsneni, 
pentru creşterea gradului de siguranţă civică în comunităţile urbane şi rurale, au avut eficienţa 
scontată. Menţionăm totdată că în perioada de referinţă nu au fost înregistrate infracţiuni de 
mare violenţă în mediul stradal. 

Pe genuri de fapte, infracţionalitatea stradală se prezintă astfel: 
- furt - 50 
- tâlhărie - 6 
- ultraj - 1 
Infracţiunile de furt (50) reprezintă 81% din totalul infracţiunilor stradale sesizate, 

majoritatea fiind furturi din auto.  
În ceea ce priveşte infracţiunile stradale constatate în flagrant, se înregistrează un trend 

uşor descendent, cu 9 infracţiuni flagrante, faţă de 10 în anul 2016. 
 

Criminalitatea în domeniul silvic  
În baza datelor şi informaţiilor obţinute, în colaborare cu organele silvice, I.J.J. Covasna 

şi reprezentanţi ai altor instituţii cu atribuţii în domeniu, au fost organizate şi executate în fondul 
forestier naţional, pe drumurile publice și cele forestiere precum și la depozitele de materiale 
lemnoase şi la instalaţiile de prelucrat lemn rotund existente pe raza judeţului Covasna, un 
număr total de 1308 acţiuni pe linie de silvicultură ocazie cu care au fost constatate şi aplicate 
612 sancţiuni contraventionale în valoare totală de 984,50 mii lei şi s-a dispus confiscarea 
faptică a cantităţii de 641,03  mc de material lemnos în valoare de 159,70 mii lei. 

În 2017 poliţiştii covăsneni au fost sesizaţi despre comiterea a 288 infracţiuni în 
domeniul silvic, toate fiind înregistrate la nivelul structurilor de ordine publică. S-au desfăşurat 
activităţi specifice de cercetare în 449 lucrări penale, cele 320 lucrăru penale înregistrate vizând 
288 fapte ilicite sesuzate în domeniul silviculturii. 
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          Față de perioada similară a anului precedent se constată o creştere cu 52% a 
infracționalității sesizate în domeniul silvic, ceea ce reprezintă un plus de 99 fapte ilicite 

sesizate. 
Pe raza judeţului Covasna nu s-au înregistrat cazuri de defrişări masive de arbori şi nici 

fapte ilicite cu impact deosebit asupra fondului forestier naţional sau asupra mediului 
înconjurător.  

Criminalitatea în şcoli  
În prezent, la nivelul judeţului Covasna există un număr de 311 clădiri în cadrul cărora 

funcţionează grădiniţe, şcoli, respectiv licee şi şcoli profesionale, toate verificate la începutul anului 
şcolar 2016/2017 de efectivele comune ale poliţiei/ jandarmeriei/politiei locale, după cum urmează: 

- 157 grădiniţe(41 urban/116 rural) 
- 135 şcoli generale(25-urban/110-rural) 
- 19 licee/colegii(19 urban)  

          Activitatea poliţiei pe această linie a fost organizată pe baza Planului teritorial comun de 
acţiune privind creşterea graduluu de suguranţă a elevulor şu a personaluluu dudactuc şu 

prevenurea deluncvenţeu juvenule în uncunta şu zonele aduacente unutăţulor de învăţământ 

preunuversutar. 
În perioada analizată au fost sesizate 9 fapte penale, în creștere față de anul trecut. De 

menționat că majoritatea faptelor au fost comise în incinta unităţilor şcolare, ponderea fiind a 
celor de lovire sau alte violenţe, înregistrându-se, însă, trei infracțiuni de furt și 1 de violență din 
partea profesorilor. 
 În perioada vacanţei de iarnă, poliţiştii din structurile OP au efectuat activităţi pentru 
prevenirea şi combaterea faptelor antisociale în zonele unde au fost organizate tabere/excursii, 
nefiind înregistrate evenimente negative. 
 Se poate concluziona că situaţia criminalităţii în unităţile de învăţământ şi în zonele 
adiacente acestora este sub control, activităţile desfăşurate fiind de natură a asigura siguranţa 
derulării procesului de învăţământ în condiţii foarte bune. 

 
SIGURANŢA TRAFICULUI RUTIER  

 

Activitatea  desfășurată la nivelul structurilor de poliție rutieră a urmărit îndeplinirea 
cerinţelor privind siguranţa cetăţeanului, având ca obiectiv subsidiar  siguranţa traficului rutier 
prin reducerea numărului accidentelor de circulaţie şi diminuarea consecinţelor acestora.  

Pentru atingerea acestui obiectiv, în concordanță cu prevederile strategiei naționale de 
siguranță rutieră pentru perioada 2016-2020,  au fost elaborate o serie de documente 
programatice care trasează liniile directoare ale activităţii de poliţie rutieră la nivel naţional si 
local, documente care au fost generate în baza concluziilor desprinse din analizele de risc rutier 
întocmite la nivelul serviciului sau în colaborare cu Biroul Analiza Informaţiilor.  

De asemenea, la baza muncii de poliţie rutieră a stat planul de muncă al comenzii 
inspectoratului, planul unic de supraveghere şi control al circulaţiei precum şi planurile proprii 
de muncă ale serviciului  rutier, concepute în vederea asigurării unui climat de ordine şi 
siguranţă publică. În vederea atingerii acestor obiective, zilnic sunt folosite, în medie 12 de 
patrule de poliţie rutieră, încadrate cu 21 de poliţişti specializaţi, sprijiniţi cu poliţişti de la alte 
structuri, în principal posturile de poliţie, în funcţie de situaţia operativă şi dinamica efectivelor. 

Rezultatul activităților de constatare cu aparatele de supraveghere a traficului rutier, se 
prezintă astfel : 
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Total abateri video  constatate:         7706, din care: 
-    viteza                 5886  
-    depasire neregulamentara           206 
-    neacordare prioritate                    42 
-    alte abateri filmate                    1820 
� Infractiuni depistate:                                  24 
� Contestatii inregistrate si solutionate :     151 
� Certificate de inmatriculare retrase :          68 
� Permise de conducere retinute :               396  din care : 

- viteza           82 
- alte abateri care atrag suspendarea: 314 

Din analiza bazei de date a accidentelor de circulație a rezultat scăderea numărului 
accidentelor (-3), persoanelor decedate (-11), rănite grav (-1) şi ușor (-8). 
 
 2016 2017 Diferenta 

Accidente 82 79 -3 

Morți 27 16 -11 

Răniți Grav 75 74 -1 

Răniți Ușor 45 37 -8 

  

 
 

Cele 18 cauze care au dus la producerea, în perioada analizată, a celor 79 de accidente 
grave, sunt reprezentate în tabelul de mai jos. Abaterile conducătorilor de atelaje și animale, 
abaterile bicicliştilor, adormirea la volan, alte abateri săvârşite de cond. auto, alte cauze 
referitoare la drum, alte preocupări de natură a distrage atenția,  circulația pe sens opus, 
conducerea fără permis, depășirea neregulamentară, neacordarea de prioritate pietonilor sau 
vehiculelor,  neasigurarea la schimbarea direcției de mers, neasigurarea la mersul înapoi,  
nerespectarea distanței între vehicule, traversarea neregulamentară, pieton pe partea carosabilă și 
viteza neadaptată regăsindu-se între cauzele generatoare ale celor 82 de accidente din aceeaşi 
perioadă a anului 2016: 
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 2016 2017 Diferența 

Adormire la volan 8 3 -5 

Depăşire neregulamentară 7 4 -3 

Abateri conducători de atelaje 6 3 -3 

Circulaţie pe sens opus 5 2 -3 

Neacordare prioritate vehicule 4 1 -3 

Abateri bicicliști 9 8 -1 

Pieton pe partea carosabilă 7 4 -3 

Alte preocupări de natură a distrage atenţia 2 1 -1 

Conducere sub influenţa alcoolului 1 0 -1 

Defecțiuni tehnice vehicul 1 0 -1 

Neasigurare schimbare bandă 1 0 -1 

Nerespectare reguli calea ferată 1 0 -1 

Animale sau alte obiecte 1 0 -1 

Neasigurare mers înapoi 2 2 0 

Alte abateri săvârșite de conducătorii auto 3 3 0 

Alte cauze referitoare la drum 0 1 +1 

Conducere fără permis 1 2 +1 

Întoarcere neregulamentară 0 1 +1 

Nerespectare distanță între vehicule 2 6 +4 

Neacordare de prioritate pietoni 2 5 +3 

Neasigurare la schimbarea direcţiei de mers 1 3 +2 

Traversare neregulamentară pietoni 4 9 +5 

Viteză neadaptată la condițiile de drum 14 21 +7 

TOTAL 82 79 -3 

 
Din analiza datelor de mai sus se observă faptul că se înregistrează în continuare creșteri 

la accidente pe principalele 2 cauze generatoare din 2016 (viteză, abateri ale pietonilor), în timp 
ce a treia cauză (abaterile bicicliștilor) înregistrează  scăderi. 
 

Repartiția din punct de vedere al orelor și mediului producerii accidentelor este 
următoarea: 06:01-14:00 – 36, 14:01-22:00 – 38, 22:01-06:00 – 5, în afara localităţii 34 
accidente, mediul rural 23 și urban 22 accidente, situație reprezentată grafic în continuare.  
 



 15 

 
 

După categoria drumului (național, județean, comunal sau stradă) pe care s-a produs, 
situația accidentelor se prezintă conform graficului de mai jos. 

  
 

Din principalele concluzii ce se desprind în urma analizei evoluţiei indicatorilor 
criminalităţii şi riscului rutier la nivelul judeţului Covasna, menţionăm: 

• Criminalitatea sesizată se menține pe un trend descendent. Față de 2016 a fost înregistrată o 
scădere de 2.34 %, nivelul criminalității înregistrate în 2017 fiind cea mai scăzută din ultimii 
cinci ani (cu 28,9% mai mică față de 2012). 

• În ultimii cinci ani, infracțiunile contra patrimoniului (furturile, distrugerile, tâlhăriile) au păstrat 
trendul descendent, de la an la an. Furturile au scăzut, de pildă, în ultimii cinci ani, cu 51,7%. 

• Infracțiunile stradale se menţin practic la acelaşi nivel cu anul 2016, fiind înregistrată cea mai 
mică rată din ultimii cinci ani la faptele săvârșite în locuri publice.  

• Constatările în flagrant au crescut de la an la an, în perioada ultimilor cinci ani.  
• În perioada analizată principalele principalele trei cauze generatoare de accidente sunt:  

1.viteză neadaptată –  26,58%; 
2.abateri pietoni –  16,45%; 
3.abateri biciclişti –  10,12%. 

• Din punct de vedere al localității producerii, mun Sf. Gheorghe deține ponderea cea mai mare cu 
13 accidente, urmat de mun. Târgu Secuiesc cu 11;   

• Situația după categoria de drum pe care s-au produs clasează drumurile naționale pe primul loc 
(35 accidente – 44,30%),  în special DN11 (13 accidente), urmat de DN10 și DN12 (câte 7 
accidente), respectiv DN 13E (5 accidente); 
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Î. ŞEF AL INSPECTORATULUI 
Comisar-şef de poliţie 

PALADE Eugen 
 

Punctul 3.  
 

INFORMARE 
privind activitățile desfășurate vn comun pentru punerea vn practică 

a măsurilor prevăzute vn Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 
 
 

Corupţia este, în esenţă, un abuz de putere săvârşit în scopul satisfacerii unor interese şi obţinerii unor 
avantaje îmbrăcând forma unui contract ilicit care acţionează conform principiului ,,do ut des” (îţi dau să-mi dai) 
şi care se negociază şi se desfăşoară în condiţii specifice, clandestine şi secrete, generate de caracterul nelegal al 
acordului. 

Fenomenul corupţiei îşi are rădăcinile în istoria socio-culturală a unei ţări, în dezvoltarea politico-
economică, în politicile şi tradiţiile sale birocratice. Corupţia afectează dezvoltarea economică şi socială deoarece 
generează opţiuni greşite şi încurajează concurenţa în domeniul luării de mită şi nu în ceea ce priveşte calitatea sau 
preţul produselor şi al serviciilor. 

În plus, experienţa dovedeşte că dacă fenomenul corupţiei nu este controlat, el se va intensifica. Odată ce 
s-a instaurat un sistem eficient de luare şi dare a mitei, oficialii corupţi au un motiv întemeiat pentru a solicita 
sume şi mai mari, creând o cultura a mitei, ce are drept consecinţă ineficienţa pieţei. 
 

1. Activități de prevenire a corupției desfășurate în anul 2017 de S.J.A Covasna în colaborare cu alte 

instituții/organizații/asociații 

 Activitatea Serviciului Județean Anticorupție Covasna în anul 2017 a avut ca obiectiv realizarea sarcinilor 
specifice prevăzute de Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020 şi de Planul de Integritate pentru 
Implementarea acesteia la nivelul M.A.I. Pentru atingerea acestor obiective, pe lângă activitățile de 
prevenire a corupției în rândul lucrătorilor M.A.I. din județ, care este activitatea principală, S.J.A. Covasna a 
inițiat și desfășurat o serie de acțiuni de informare a cetățenilor cu privire la consecințele săvârșirii faptelor de 
corupție și la modalitățile pe care le au la dispoziție pentru a reacționa atunci când iau cunoștință de săvârșirea 
unei astfel de fapte. De asemenea, o atenție sporită a fost acordată informării corespunzătoare a tinerilor, în 
vederea formării unui comportament integru din primele momente ale interacțiunii acestora cu autoritățile. 
 Astfel, în colaborare cu Asociația Pro Democrația, ofițerii S.J.A. Covasna au participat la activitățile 
organizate în cadrul ȘCOLII NAȚIONALE PENTRU DEMOCRAȚIE - ediția 2017, ce a avut loc la Centrul de 
Agrement Pădureni din com. Moacșa, jud. Covasna, la care au participat 90 de tineri din toată țara. Cu această 
ocazie au fost susținute două ateliere cu tema ,,Integritate şi moralitate”, fiind desfășurate activități cu caracter 
informativ privind modalitățile în care fiecare cetățean trebuie să lupte împotriva corupției prin mijloacele legale și 
civice. 
 În cadrul activităților stabilite de comun acord cu Inspectoratul Școlar Județean Covasna și cuprinse în 
programa școlară, în cadrul proiectului „SĂPTĂMÂNA ȘCOALA ALTFEL” a fost desfășurată o activitate de 
informare la care au participat 40 de elevi din cadrul unui liceu din mun. Sf. Gheorghe.   
 În vederea conştientizării consecinţelor implicării în fapte de corupţie şi pentru creşterea gradului de 
informare a cetățenilor cu privire la impactul fenomenului de corupţie, având ca efect colateral şi sporirea 
vizibilităţii instituţionale, s-au pus bazele unei colaborări cu Spitalul Județean de Urgență „dr. Fogolyan Kristoff” 

din mun. Sf. Gheorghe și a fost încheiat un protocol de colaborare în vederea desfăşurării unor activităţi de 
informare. 
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În baza Măsurii 3.8.2. „Organizarea de campanii de informare și conștientizare a cursanților cu privire la 

aspectele de legalitate pe care le presupune instruirea în cadrul școlilor de șoferi precum și susținerea 

examenului cu structura permise de conducereˮ din O.M.A.I. nr. 72 din 15 iunie 2017 privind aprobarea Planului 
de integritate pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în perioada 2017-2020, a Strategiei 
Naționale Anticorupţie, a fost inițiată, organizată și susținută o activitate de informare cu 40 de instructori auto, 
reprezentanți ai tuturor școlilor de șoferi din județul Covasna;  

În baza Măsurii 4.1.5. „Cooperarea cu alte instituții publice și entități private, în scopul educării și 

informării în domeniul prevenirii corupției” din O.M.A.I. nr. 72/2017, la solicitarea unor instituții publice au fost 
desfășurate patru activități de informare anticorupție, respectiv la Biroul Vamal de Interior Covasna, la Poliția 
Locală Sfântu Gheorghe (2) și la Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor. 
 Cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaţionale Anticorupţie – 09 decembrie, S.J.A. Covasna, împreună cu 
reprezentanții structurilor M.A.I. aflate pe raza județului Covasna au distribuit pliante cu mesaje anticorupție, atât 
în orașe, cât și în trenurile ce tranzitează județul. De asemenea, în stația C.F.R. Sfântu Gheorghe, în perioada 06-
22.12.2017 au rulat materiale video cu mesajele anticorupție aflate în derulare în campania națională de 
promovare instituțională a D.G.A. 
 Acțiunile de prevenire a corupției au beneficiat și de sprijinul voluntar și gratuit al mass-mediei locale. 
Redacțiile ziarelor locale Mesagerul de Covasna, Observatorul de Covasna, Haromszek, Hirmondo, precum și 
ale posturilor de radio WeRadio, Slagger Radio și SepsiRadio au acordat spațiul necesar promovării datelor de 
contact ale S.J.A. Covasna şi numărului TelVerde anticorupţie, prin publicarea unei casete text (ziarele) și a unor 
spoturi audio în limbile română și maghiară (posturile de radio). 

 

2. Măsuri de prevenire a corupției prevăzute în S.N.A. 2016-2020 

Având în vedere atribuțiile Colegiului Prefectural, respectiv de a raporta și analiza stadiul implementării 

programelor, politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune de la nivelul județului, propunem în cele ce urmează, 
pentru atingerea obiectivelor specifice stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 583 din 10 august 2016 privind 
aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, o colaborare între instituțiile publice locale. 

În cadrul raportului M.C.V. se arată că "strategia naţională anticorupţie este instrumentul de bază prin care 
se încurajează acordarea de prioritate măsurilor preventive adoptate de către administraţia publică, atât la nivel 
naţional, cât şi la nivel local”. 

În art. 6 din S.N.A. 2016-2020 s-a stabilit ca toate instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale, 
inclusiv cele subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum şi întreprinderile publice să îndeplinească 
procedurile de aderare la strategie și să întocmească planuri proprii de integritate. 
       Totodată, în S.N.A., printre prioritățile de intervenție strategică, educația anticorupție este stabilită ca o 
prioritate majoră. S-a concluzionat că există un deficit semnificativ de cunoaştere de către angajaţi şi 
manageri a standardelor legale de integritate (protecţia avertizorului în interes public, consilierea etică, 
interdicţiile post-angajare - pantouflage, gestionarea funcţiilor sensibile). 

Măsura privind declararea cadourilor (legea 251/2004) nu este cunoscută la nivelul U.A.T.-urilor şi în 
majoritatea instituţiilor nu se implementează. Nu există proceduri de prevenire a conflictelor de interese şi 
incompatibilităţilor. Prevederile privind interdicţiile post-angajare (pantouflage-ul) şi instituţia avertizorului în 
interes public sunt foarte puţin sau deloc cunoscute la nivelul instituţiilor administraţiei publice locale, la fel ca şi 
informaţiile privind publicarea datelor în format deschis. 

Din rapoartele transmise de Unitățile Administrativ Teritoriale (U.A.T.), se poate remarca o abordare 
formalistă a prevenirii corupţiei la nivel local. Codurile de etică sunt elaborate la nivelul unui număr redus de 
autorități publice locale (A.P.L.), iar persoanele responsabile cu consilierea etică exercită un rol formal.  

Principalele dificultăţi semnalate de către reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale în 
aplicarea S.N.A. 2012-2015: 
� lipsa consultanţei în ceea ce priveşte redactarea autoevaluării măsurilor preventive anticorupţie şi a 

indicatorilor aferenţi, precum şi a celorlalte documente solicitate la raportare; 
� rigiditatea şi teama angajaţilor de a raporta abaterile disciplinare şi faptele de corupţie identificate; 
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� lipsa unei comunicări interne eficiente cu efecte semnificative negative asupra asigurării unui climat 
organizaţional optim; 
� nivelul relativ scăzut al interesului salariaţilor şi al instituţiilor publice privind organizarea de consultări 

şi dezbateri periodice pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea şi lupta împotriva corupţiei; 
� lipsa de informare şi conştientizare a consecinţelor faptelor de corupţie în rândul cetăţenilor. 
Strategia Naţională de Apărare a Ţării (SNApT) 2015-2019 identifică în mod direct corupţia ca pe un risc 

şi o vulnerabilitate importantă: „corupţia vulnerabilizează statul, generează prejudicii economiei şi afectează 
potenţialul de dezvoltare a ţării, buna guvernanţă, decizia în folosul cetăţenilor şi comunităţilor, precum şi 
încrederea în actul de justiţie şi în instituţiile statului”. 

Deşi este o strategie cu caracter orizontal, aptă de a produce efecte la nivelul tuturor instituţiilor şi 
autorităţilor publice, S.N.A. nu poate soluţiona singură cauzele profunde ale corupţiei din România, ci este 
necesară implicarea activă atât a cetățenilor beneficiari ai serviciilor publice, cât și a tuturor funcționarilor publici, 
în special a celor cu funcție de conducere. 
 Prezenta strategie menţine paradigma care a stat la baza SNA 2012-2015, şi anume aceea a asimilării cu 
un eşec de management, la nivelul instituţiei publice afectate, a oricărui nou dosar al D.N.A. şi A.N.I.. 
 De asemenea, Strategia promovează modelul de manager de instituţie care se implică efectiv în 
promovarea integrităţii instituţiei, care îşi oferă propriul exemplu de integritate şi sancţionează sau gestionează 
adecvat încălcările regulilor, de la cele mai mici, de tipul abaterilor administrative, până la cele mai grave, de 
nivelul infracţiunilor. 
 Astfel, constituie incident de integritate situaţia în care, cu privire la un angajat al unei instituţii/autorităţi 
publice sau întreprinderi publice, a fost luată sau dispusă cel puţin una dintre următoarele măsuri: 

a) încetarea disciplinară a raporturilor de muncă, ca urmare a săvârşirii unei abateri de la normele 
deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcţiei publice; 

b) trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârşirea unei infracţiuni de corupţie sau a unei fapte 
legate de nerespectarea regimului interdicţiilor, incompatibilităţilor, conflictului de interese sau declarării averilor; 

c) rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenţia Naţională de Integritate, referitor la 
încălcarea obligaţiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităţilor; 

d) rămânerea definitivă a unei decizii emise de Consiliul General al Consiliului Naţional de Atestare a 
Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) privind o lucrare ştiinţifică; 
 Prin atingerea obiectivelor prevăzute în SNA 2016-2020 se dorește: 
    - reducerea substanţială, cu cel puţin 50%, a cazurilor de fraudare şi corupere a procedurilor de achiziţii publice 
şi a incidentelor de integritate în sectoarele vulnerabile identificate; 
    - implementarea măsurilor preventive anticorupţie în peste 80% din instituţiile publice şi întreprinderile publice, 
ca parte a unui plan de integritate dezvoltat pe bază de analiză de risc şi standarde de control managerial intern; 
 Obiectivele și acțiunile principale corespunzătoare acestora prevăzute de S.N.A., cu efecte directe asupra 
creșterii integrității funcționarilor publici și care pot fi desfășurate, beneficiind de expertiza ofițerilor Direcției 
Generale Anticorupție, sunt: 
� Obiectiv specific 3.8 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în 
administraţia publică locală                  
Acţiuni principale: 

1. derularea de campanii de conştientizare, organizarea de dezbateri publice periodice în plan local şi 
promovarea bunelor practici anticorupţie; 

2. realizarea unor proiecte/activităţi în comun cu participarea autorităţilor publice locale şi a 

reprezentanţilor societăţii civile, având ca obiectiv prevenirea corupţiei, promovarea eticii şi integrităţii; 
� Obiectiv general 4 - Creşterea gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor de integritate de 
către angajaţi şi beneficiarii serviciilor publice 
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 Cunoaşterea insuficientă a normelor de integritate, neasimilarea corectă a conceptului de etică sau tratarea 
marginală a acestor teme în programele de formare profesională au condus, în ultimii ani, la crearea unei 
veritabile reticenţe colective în faţa măsurilor anticorupţie, altele decât cele de combatere. Instrumentele de 
evaluare a percepţiei publicului, a experienţelor directe sau indirecte cu fenomenul corupţiei sau chiar studiul 
criminologic realizat, arată un scepticism ridicat faţă de orice formă de remediere prin măsuri de prevenire sau 
educaţie. 
 Recentele rezultate ale măsurilor de combatere a corupţiei pot genera numai într-o măsură redusă o 
schimbare de abordare. Pentru a schimba percepţii, atitudini şi comportamente, e nevoie de mult mai mult: e 
nevoie de adaptarea instrumentelor de educare a angajaţilor, de consistenţa demersului din partea instituţiei 
angajatoare şi de stimularea conduitei corecte, etice. Demersul educativ nu trebuie să rămână însă unul direcţionat 
exclusiv spre instituţiile publice. Publicul, de la cel tânăr până la cel adult sau vârstnic, este atins de fenomenul 
corupţiei şi trebuie să îşi cunoască drepturile, să aibă acces la mecanisme clare şi eficiente de semnalare a 
corupţiei sau a neregulilor mărunte şi, nu în ultimul rând, să aibă acces la informaţii privind finalitatea proceselor 
astfel iniţiate. 
 Ca acțiune principală pentru realizarea Obiectivului specific 4.1 - Creşterea gradului de educaţie 
anticorupţie a personalului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice de la nivel central şi local este 
prevăzută organizarea şi derularea de programe sectoriale de creştere a gradului de conştientizare şi a nivelului de 

educaţie anticorupţie în rândul personalului din administraţia publică centrală şi locală.    
 Pentru a atinge Obiectivul specific 4.2 - Creşterea gradului de informare a publicului cu privire la 
impactul fenomenului corupţiei sunt necesare organizarea şi derularea de campanii sectoriale de informare 

publică, în vederea creşterii gradului de conştientizare şi a nivelului de educaţiei anticorupţie în rândul 

cetăţenilor. Este necesar, pentru a asigura informarea beneficiarilor serviciilor publice oferite, ca la sediile 
instituțiilor să fie expuse în locuri vizibile informații privind modalitățile de sesizare a faptelor de corupție (afișe, 
flyere, rularea spoturilor din campaniile naționale de informare a cetățenilor ș.a.). 
*** 

Cu această ocazie reiterăm disponibilitatea structurii noastre de a vă sprijini ori de câte ori considerați 
necesar, atât prin activități specializate de informare/instruire anticorupție a funcționarilor publici, prin organizarea 
în parteneriat a unor acțiuni/campanii de conștientizare a cetățenilor beneficiari ai serviciilor publice pe care le 
oferiți cu privire la efectele implicării în fapte de corupție, cât și prin expertiză în ceea ce privește identificarea și 
stabilirea măsurilor de diminuare a riscurilor la corupție.   
 Cu stimă,   

ŞEF SERVICIU 
Comisar-şef de poliţie 

ALEXANDRU George Florin 

 
  
    

 


