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Punctul 1 

INSPECTORATUL DE JANDARMI  JUDEȚEAN „GHEORGHE DOJA” 

COVASNA 

 
Analiza acțiunilor de asigurare/restabilire a ordinii publice, 

desfășurate în anul 2018, de către INSPECTOTATUL DE JANDARMI 
JUDEȚEAN  ,,Gheorghe Doja” COVASNA 

 
  
                   În anul 2018 structurile de ordine publică ale 
INSPECTORATULUI DE JANDARMI JUDEȚEAN COVASNA au fost 
implicate în executarea acțiunilor de asigurare a ordinii publice în zona de 
competență, în scopul prevenirii tulburării ordinii publice, protecției 
participanților a proprietăţii publice şi private, intereselor legitime ale 
cetăţenilor, ale comunităţii şi statului, precum și constatarea faptelor de 
natură penală și contravențională, săvârșite pe timpul desfășurării adunărilor 
publice. 

 
I. CADRUL LEGAL   

- Constituţia României; 
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind 

organizarea și funcționarea MAI, aprobată prin Legea nr. 
15/2008, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 550/ 29.11.2004 privind organizarea şi funcţionarea 
Jandarmeriei Române, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Române, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 60 din 23.09.1991 privind organizarea şi desfăşurarea 
adunărilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 61 din 27.09.1991 republicată pentru sancţionarea 
faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii 
şi liniştii publice cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanța Guvernului nr. 76/2016 privind înființarea, organizarea 
și funcționarea Direcției Generale de Protecție Internă a MAI, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului  nr. 1490 din 2004, pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a I.G.S.U.; 



- Hotărârea Guvernului nr. 1492 din 09.09.2004 privind principiile 
de organizare, funcţionarea şi atribuţiilor serviciilor de urgenţă 
profesioniste cu completările şi modificările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului  nr. 779 din 23.09.2015 privind aprobarea 
Strategiei de realizare a ordinii şi siguranţei publice 2015-2020; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 1152/2014 privind organizarea 
şi funcţionarea Centrului Naţional de Conducere a Acţiunilor de 
Ordine Publică; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 557/2016 prind 
managementul tipurilor de risc; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul 
Naţional de Management al Situaţiilor de urgenţă, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/109 din 07.09.2015 
privind realizarea capacității operaționale necesare gestionării 
situațiilor speciale sau de criză din domeniul de competență al 
structurilor MAI, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.M.A.I. S/117/2013 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii 
de cercetare-documentare necesare executării misiunile 
Jandarmeriei Române cu completările şi modificările ulterioare;  

- Ordinul M.A.I. nr.149/2016 privind coordonarea activităţii şi 
delegare a unor competenţe în cadrul M.A.I.; 

- O.M.A.I. 60/2010 privind organizarea şi executarea activităţilor de 
menţinere a ordinii publice, , cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Ordinul M.A.I. nr. S/72 din 02.07.2018 privind pregătirea și 
desfășurarea acțiunilor de asigurare şi restabilire a ordinii publice; 

- O.M.A.I. nr.S/336/2004 pentru aprobarea normelor de 
competenţă în domeniul organizării, planificării misiunilor şi 
resurselor; 

- O.M.A.I. nr. 94/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind procedurile de planificare a resursei de aviaţie, cooperarea 
si accesul la bordul aeronavelor M.A.I.; 

- O.I.G.J.R. nr. 5 din 20.02.2015 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de prevenire şi combatere a faptelor 
antisociale, cu completările şi modificările ulterioare; 

- O.I.G.J.R. nr. 8 din 07.04.2014 privind dotarea, evidenţa, 
predarea-primirea, păstrarea, portul, manipularea, folosirea şi 
verificarea armamentului, muniţiilor şi a tehnicii speciale specifice 



pentru îndeplinirea misiunilor de către structurile Jandarmeriei 
Române, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.I.G.J.R. nr. S/36/2013 privind întrebuinţarea structurilor de 
ordine publică din J.R. , cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.I.G.J.R. nr. S/37/2013 privind pregătirea şi executarea 
intervenţiei şi acţiunilor speciale de către structurile Jandarmeriei 
Române; 

- O.I.G.J.R. nr. 21/2014 privind pregătirea şi desfășurarea 
activităților de negociere și dialog în Jandarmeria Română; 
 

II.  CADRUL ORGANIZATORIC 

 La nivelul I.J.J.Covasna îşi desfăşoară activitatea 1 detașament mobil, 2 
grupe de supraveghere și intervenție și 2 posturi de ordine publică montane. 
Aceste structuri au prevăzute în statul de organizare un număr de 108 
indicatori (4 ofiţeri şi 104 subofiţeri), în prezent fiind încadrați 100 indicatori 
(2 ofițeri și 98 subofițeri). Totodată, la nivelul unității, în cadrul detașamentului 
mobil,  există o grupă de acțiuni speciale și antiteroriste, cu un număr de 
11 indicatori (1 ofiţer şi 10 subofiţeri) prevăzut în stat, în prezent fiind 
încadrați 11 indicatori (1 ofițer și 10 subofițeri), care constituie capacități de 
intervenție specifice pe timpul desfășurării adunărilor publice. 

 
III. PRINCIPALELE ACȚIUNI DE ASIGURARE A ORDINII 

PUBLICE DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2018 
Structurile de ordine publică ale Inspectoratului şi-au îndeplinit 

atribuţiile prin asigurarea ordinii publice în spaţiul public la întruniri şi 
manifestaţii, mitinguri, marşuri, procesiuni,  acţiuni de pichetare, 
promoţionale, comerciale, cultural-artistice, sportive, religioase, intervenţia şi 
restabilirea ordinii publice când acesta a fost tulburată prin orice fel de acţiuni 
ce contravin legilor în vigoare.   

Direcţiile principale de acţiune pentru îndeplinirea acestui gen de 
misiuni au constat  în creşterea performanţei structurilor operative în 
îndeplinirea misiunilor de ordine publică, gestionarea eficientă a climatului de 
ordine publică la nivelul zonei de competenţă, desfăşurarea în bune condiţii a 
manifestărilor ce au loc în spaţiul public, asigurarea intervenţiei ferme pentru 
prevenirea şi aplanarea situaţiilor ce ar putea evolua spre tulburarea ordinii 
publice, în funcţie de specific, gradul de risc sau ameninţarea creată, 
asigurarea  climatului de ordine şi siguranţă civică şi protecţie a 
participanţilor, asigurarea legăturii cu celelalte structuri ale Ministerului 
Afacerilor Interne, cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale, 
realizarea unor întâlniri cu reprezentanţii organizatorilor de competiţii 
sportive, ai sindicatelor şi societăţii civile, având ca scop prezentarea 
drepturilor şi obligaţiilor pe care le au organizatorii şi participanţii, în 
conformitate cu prevederile Legii  nr. 60/1991, republicată, privind 
organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice. 



De asemenea, o prioritate acţională a constat în stabilirea necesarului 
de efective şi mijloace pentru îndeplinirea misiunilor din responsabilitate, 
dimensionarea corespunzătoare a dispozitivelor de asigurare a ordinii publice, 
pentru evitarea situaţiilor de risc, îndeosebi pe timpul desfăşurării 
manifestărilor publice de amploare, efectuarea manevrelor de forţe pentru 
acoperirea corespunzătoare a spaţiului public, sporirea numărului de efective 
în stradă prin asigurarea unor dispozitive suplimentare în zone cunoscute cu 
aflux mare de persoane, pentru prevenirea  şi/sau  aplanarea  stărilor 
conflictuale, descurajarea elementelor infracţionale, combaterea fenomenelor 
cu impact stradal (cerşetoria, prostituţia şi proxenetismul, furturile, 
înşelăciunile etc.). 
 Concentrarea eforturilor pentru  realizarea unor dispozitive viabile şi 
flexibile care să poată fi uşor adaptate sau reorientate pentru îndeplinirea 
unor misiuni neprevăzute sau pentru rezolvarea situaţiilor deosebite în 
vederea asigurării intervenţiei ferme, pentru prevenirea şi aplanarea situaţiilor 
ce ar putea evolua spre tulburarea ordinii publice, în funcţie de specific, 
gradul de risc sau ameninţarea creată a fost, de asemenea, un deziderat 
îndeplinit cu responsabilitate de către unitatea noastră. 
 Aceste eforturi au avut ca scop creşterea autorităţii structurilor de 
aplicare a legii, organizarea de acţiuni punctuale specifice, întărirea prezenţei 
echipelor de patrulare în mediile şi zonele de interes operativ, în scopul 
diminuării fenomenului infracţional, creşterea vizibilităţii structurilor de ordine 
publică în zonele cu risc criminogen identificate atât în mediul urban cât şi în 
cel rural, şi asigurarea interoperabilităţii structurilor implicate, pe timpul 
desfăşurării acţiunilor specifice în sistem integrat pentru prevenirea  şi 
combaterea fenomenului infracţional, prin organizarea de patrulări şi acţiuni 
preventiv-reactive. 

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean Covasna a executat misiuni de asigurare a ordinii publice 
în zona de competenţă pe timpul desfăşurării manifestărilor sportive, cultural-
artistice, promoţionale, religioase, de protest, etc. 

Dintre misiunile cu grad ridicat de risc sau cu caracter complex, 
enumerăm: 

� Zilele municipiilor Sf. Gheorghe și Tg. Secuiesc; 
� sărbătorirea „Zilei Maghiarilor de Pretutindeni”; 
� Sărbătorirea Sf. Ştefan;  
� Galopiada Secuiască de pe dealul Pivniţele Mari din localitatea Moacşa; 
� Manifestările  prilejuite de sărbătorirea Zilei Naţionale a României;  

 
         La executarea acestor misiuni am fost sprijiniți cu efective din cadrul 
Grupării de Jandarmi Mobile Brașov, fie prin preluarea integrală a 
misiunii(Ziua maghiarilor de pretutindeni,sărbătorirea Sf. Ştefan, Galopiada 
Secuiască, manifestările  prilejuite de sărbătorirea Zilei Naţionale a 
României), fie prin constituirea unor rezerve de intervenţie în sprijin (Zilele 
municipiului Sf. Gheorghe). 
 Zilele Sf. Gheorghe 



- Manifestările s-au desfășurat pe perioada a 4 zile, măsurile de 
ordine fiind asigurate cu un număr de 150 de jandarmi, 92 de 
polițiști, 24 de lucrători ISUJ și 10 polițiști locali. În cele 4 zile la 
activitățile cultural artistice au participat aproximativ 40.000 de 
persoane. 

          Zilele Sf.Tg. Secuiesc 
- Manifestările s-au desfășurat pe perioada a 4 zile, măsurile de 

ordine fiind asigurate cu un număr de 65 de jandarmi, 43 de 
polițiști, 12 de lucrători ISUJ și 8 polițiști locali. În cele 4 zile la 
activitățile cultural artistice au participat aproximativ 13.000 de 
persoane. 

              
IV. PRINCIPALELE EVENIMENTE ÎNREGISTRATE LA ACȚIUNILE 

DE ASIGURARE A ORDINII PUBLICE DESFĂȘURATE ÎN ANUL 
2018 

              Pe timpul misiunilor de asigurare a ordinii publice, desfășurate în 
cursul anului 2018, nu ne-am confruntat cu probleme deosebite. 
 Atât organizatorii cât și personalul propriu de ordine respectă 
prevederile legale în ceeace privește organizarea și desfășurarea adunărilor 
publice. 
 Singurele adunări publice nedeclarate au fost manifestațiile de protest 
spontane (5 manifestații), gen ,,#rezist” care s-au desfășurat în Piața 
Libertății din municipiul Sf. Gheorghe, fără scandări sau cu deplasare pe căile 
de cominicație. La aceste manifestări au participat între 4 și 25 de persoane. 
 Pe timpul manifestărilor cultural artistice au fost aplicate 2 sancțiuni 
contravenționale în valoare de 400 lei pentru provocare și participare de/la 
scandal și nu au fost constatate infracțiuni. 
 La jocurile și competițiile sportive desfășurate de echipele covăsnene pe 
teren propriu au fost aplicate 8 sancțiuni contravenționale în valoare de 750 
lei. Din aceste o sancțiune contravențională a fost aplicată clubului de 
baschet feminin ACS SEPSI SIC Sf. Gheorghe, pentru neândeplinirea 
obligației prevăzute de art. 10, pct. 1, lit. a din Legea 4/2008(nedeclararea 
meciului în termenul legal), 2 sancțiuni au fost aplicate societății de pază SC 
BODYGUARD SECURITY pentru încălcarea prevederilor stipulate de art. 27, 
pct. 1^1, lit. b(neprezentarea spre aprobare, în termenul legal, a planului de 
acțiune) și lit.e (nerespectarea numărului de personal de ordine și siguranță 
stabilit prin planul de acțiune aprobat) din Legea 4/2008. 
 Cinci sancțiuni contavenționale au fost aplicate unui număr de 5 
suporteri pentru consum de băuturi alcoolice în incinta arenelor sportive sau 
în zona imediată a acestora. În aceste cazuri a fost aplicată și măsura 
complementară de interzicere a accesului la jocurile și competițiile sportive de 
genul la care aceștia au săvârșit faptele pentru o perioadă de 6 luni. 

Cu ocazia misiunilor de intervenție antiteroristă au fost constate 3 
infracțiuni (furt din locuință, lovire sau alte violențe, cumpărarea sau 



reținerea de droguri de risc pentru consum propriu fără drept) cu 3 autori și 
aplicate 17 sancțiuni contravenționale în valoare de 5600 lei. 

 
V. ACȚIUNI DE ASIGURARE ȘI RESTABILIRE A ORDINII PUBLICE 

DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2018 

a) Asigurarea ordinii publice 

În perioada analizată, I.J.J.Covasna a executat 667 misiuni de 
asigurare a ordinii publice, față de 654 misiuni executate în anul 2017, 
înregistrându-se astfel o creștere cu 2%(+ 13 misiuni), generată de numărul 
mai mare de manifestări cultural artistice desfășurate în anul 2018. 

Situaţia comparativă a principalelor categorii de misiuni de asigurare a ordinii 
publice executate, se prezintă astfel: 

 

Pe timpul adunărilor desfășurate în spațiul public, în anul 2018, au fost 
înregistrate situații de nerespectare a prevederilor legale, sens în care au fost 
sesizate organele de urmărire penală cu privire la săvârșirea a 3 fapte de 
natură penală, în scădere 40 %(- 2 fapte de natură penală) față de anul 
2017 și au fost aplicate 27 sancțiuni contravenționale, în valoare de 6750 
lei, în scădere cu 47% (- 24 contravenții) față de anul 2017,astfel: 

• la manifestările de protest au fost constatate 0 infracțiuni (față de 

0 în anul 2017) și au fost aplicate 0 sancțiuni contravenționale (față 

de 0 în anul 2017); 

• la manifestările cultural-artistice au fost constatate 0 

infracțiuni(față de 5 în anul 2017) și au fost aplicate 2 sancțiuni 

contravenționale(față de 38 în anul 2017); 



• la manifestările religioase au fost constatate 0 infracțiuni (față de 

0 în anul 2017) și au fost aplicate 0 sancțiuni contravenționale(față de 

0 în anul 2017); 

• la manifestările promoţionale au fost constatată 0 infracțiuni (față 

de 0 în anul2017) și au fost aplicate 0  sancțiuni contravenționale 

(față de 0 contravenții aplicate în 2017); 

• la manifestările sportive au fost constatate 0  infracțiuni (față de 0  

infracțiuni în anul 2017) și au fost aplicate 8  sancțiuni 

contravenționale față de 3 în anul 2017). 

• La celelalte manifestări au fost constatate 3 infracțiuni și au fost 

aplicate 17 sancțiuni contravenționale față de 10 în anul 2017. 

Situația participanților la principalele categorii de manifestări ce au 
implicat public numeros, în anul 2018, se prezintă astfel: 

 
 În perioada de referință, au fost executate un număr de 551 acțiuni de 

asigurare a ordinii publice în mediul urban în scădere  cu 5,4%(- 31 
misiuni)față de anul 2017 și 116 acțiuni în mediul rural în  creștere cu 
38%(+ 44 misiuni)față de aceeași perioadă de raportare, situația grafică 
prezentându-se după cum urmează: 

 

 



 

Concluzii: 

• a scăzut numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice la 
manifestările de protest cu 15,4 % (- 2 misiuni) față de 
anul2017, de la 13 misiuni la 11 misiuni; 

• a crescut numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice la 
manifestările cultural-artistice cu 11,6% ( + 26 misiuni)față de 
anul2017, de la 122 misiuni la 138 misiuni; 

• a crescut numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice la 
manifestările religioase cu 8,4% (+ 2 misiuni) față de anul2017, 
de la 22 misiuni la 24 misiuni; 

• a crescut numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice la 
manifestările promoționale cu 35% (+7 misiuni) față de aceeași 
perioadă a anului 2017, de la 13 misiuni la 20; 

• a crescut numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice la  
manifestările sportive cu 2,6%( + 2 misiuni) comparativ cu 
anul2017, de la 75 misiuni la 77 misiuni; 

• a scăzut numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice pe timpul 
vizitelor oficiale cu 28,6% (- 2 misiuni) față de anul2017, de la 7 
misiuni la 5 misiuni. 
 

b) Restabilirea ordinii publice 

În  anul 2018, la fel ca în anul 2017  efectivele I.J.J. Covasna nu au 
intervenit în forţă  pentru restabilirea ordinii publice cu ocazia manifestărilor 
publice. 

VI. COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ 

                Cooperarea este activitatea prin care structurile din sistemul 
integrat de ordine publica, actioneaza în comun, având ca scop principal 
creşterea capacităţii operative şi de intervenţie a acestora, participarea la 
asigurarea unui climat de securitate şi creşterea siguranţei civice, prevenirea 
şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional precum şi 
informarea reciprocă cu privire la aspecte de interes comun. 

               Cooperarea, la nivel inter-instituţional, se realizează– cu 
Gruparea de jandarmi Mobilă Brașov, Instituţia Prefectului, IPJ Covasna, ISU 
Covasna, SJPI Covasna, SRI, Poliţia locală Sf. Gheorghe și Poliţia locală Tg. 
Secuiesc . 
               Activităţile structurilor M.A.I din judeţul Covasna care participă la 
misiunea   de asigurare/ restabilire a ordinii şi liniştii publice se execută în 
conformitate cu prevederile planului cadru de asigurare /restabilire a ordinii 



publice(întocmit de I.J.J.Covasna), normele în vigoare şi dispoziţiile 
secretarului de stat, şef al Departamentului OSP. 
    La nivelul judeţului Covasna, planificarea misiunii şi întocmirea 
documentelor operative revin I.J.J. Covasna sau, după caz, comandamentului 
operaţional. 
              Cooperarea cu celelalte structuri cu atribuții în domeniul asigurării 
ordinii și liniștii publice este foarte bună, la misiunile cu grad mediu și ridicat 
de risc sau cu caracter complex au fost activate comandamente operaționale 
la sediul I.J.J. Covasna din care au făcut parte reprezentanții tuturor 
instituțiilor cu atribuții, conform O.MAI.S/72din 02.07.2018, privind pregătirea 
și desfășurarea acțiunilor de asigurare și restabilire a ordinii publice. 
 Pentru organizarea și executarea misiunilor am beneficiat de sprijinul 
informativ al SRI Covasna și SJPI Covasna. 
 

VII. NEAJUNSURI ȘI GREUTĂȚI 
 

� Vulnerabilizarea personalului propriu datorită lipsei unor atribuții, în 
acte normative de nivel lege, pentru desfășurarea activității de filmare a 
momentelor operative ( cu excepția celor prevăzute în Legea 4/ 2008); 

� Deficitul de dotare cu mijloace de protecţie şi intervenţie pentru grupa 
de intervenţie antiteroristă şi de acţiuni speciale; 

� Lipsa pulverizatoarelor de capacitate  mărită, a grenadelor I.L. si a 
muniției pentru pușca de vânătoare a creat o vulnerabilitate majoră 
pentru efectivele care participă la misiunile de asigurare a ordinii 
publice. 

 
VIII. CONCLUZII ȘI PROPUNERI DE EFICIENTIZARE A 

ACTIVITĂȚILOR   

 În concluzie, putem afirma că, în contextul  noilor provocări care ne 
stau în faţă, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Covasna este pregătit să 
acţioneze pentru asigurarea unui climat optim de siguranţă publică în zona de 
responsabilitate, atât pe segmentul menţinerii ordinii publice, a asigurării şi 
restabilirii, cât şi al pazei şi siguranţei obiectivelor. 

Jandarmeria Covasna este în măsură asigure un serviciu public 
poliţienesc de calitate şi va avea în atenţie ca şi coordonate: legalitatea, 
profesionalismul, integritatea, dialogul şi parteneriatul cu societatea civilă. 

 
PROPUNERI DE EFICIENTIZARE A ACTIVITĂȚILOR 
 

1. Completarea Legii 60/1991 privind organizarea și desfășurarea 
adunărilor publice cu atribuții stabilite în sarcina unității de jandarmi de 
a efectua înregistrări video și fotografii operative în scopul identificării 
persoanelor care săvârșesc fapte antisociale, atât pe căile de 



afluire/defluire spre locul de desfășurare al adunării publice cât și la 
locul de desfășurare a acesteia. 

2. Ca o ,,bună practică” considerăm că este util ca, la ședințele de avizare, 
primarul să invite și organizatorul adunării publice. În județul Covasna 
se întâmplă acest lucru, organizatorii conștientizând mai bine obligațiile 
pe care le au  și drept urmare în anul 2018 au scăzut (față de anul 
2017) faptele antisociale săvârșite pe timpul adunărilor publice. 

 
 

 

   

 

 

Punctul 2         

            INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „MIHAI 

VITEAZUL” AL  JUDEŢULUI   COVASNA 

 

 
ANALIZA 

GESTIONĂRII SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ  ANUL 2018 
 
În anul 2018  în evidenţele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

"Mihai Viteazul" al judeţului Covasna au fost înregistrate un număr de 4319 

evenimente. 
Inspectoratul a intervenit prin structurile subordonate la un număr de 
3871 evenimente faţă de 3385 în anul 2017, care pot fi detaliate astfel: 
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� 3375 Situaţii de urgenţă: 
� 127 pentru stingerea incendiilor 

INSPECTORUL ȘEF AL I.J.J. 
COVASNA 

Locotenent colonel 
ADRIAN NICHIFOR 



� 2902 cazuri medicale S.M.U.R.D 
� 74 descarcerare şi prim ajutor 
� 6 asistenţă persoane (ex: persoană prinsă sub pământ, 

persoană decedată scoasă din fântână, persoană decedată în 
pârâul Sânzieni) 

� 47 arderi necontrolate 
� 86 alte intervenţii 
� 116 alte situaţii de urgenţă 
� 7  supraveghere zonă (ex: inundaţii, conducte gaz, stâlpi 

electrici) 
� 7 salvari animale 
� 3 protecţia mediului (sablare carosabil) 

 
� 83 Acţiuni de protecţia comunităţii: 

� 83 evenimente publice de amploare care puteau genera 
situaţii de urgenţă 

 
� 413 Alte situaţii: 

� 342 deplasări fără intervenţie (sunt incluse şi activităţile de 
patrulare pentru identificarea persoanelor fără adăpost pe 
timpul sezonului rece, deplasările echipajelor SMURD la 
incendii, etc) 

� 30 alarme false (peste 50% dintre situaţii au vizat echipajele 
SMURD)  

� 41 de cazuri când echipajele au fost întoarse din drum 
nemaifiind necesară intervenţia acestora (peste 50% dintre 
situaţii au vizat echipajele SMURD) 
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ANALIZA INTERVENŢIILOR LA INCENDII 
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  În anul 2018, în zona de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii 
de Urgenţă "Mihai Viteazul" al judeţului Covasna s-au înregistrat 127 
incendii, care au fost gestionate astfel: 

  

� 81 incendii au fost lichidate de către structurile de intervenţie proprii 
� 23 incendii au fost lichidate de către structurile de intervenţie în 

cooperare cu Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă 
� 1 incendiu a fost lichidat de către structurile de intervenţie în 

cooperare cu Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă 
� 3 incendii au fost lichidate de către 2 inspectorate în cooperare cu 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 
� 11 incendii au fost lichidate de către Serviciile  Voluntare pentru 

Situaţii de Urgenţă 
� 1 incendiu a fost lichidat de către 2 subunităţi din cadrul ISUJ Covasna 
� 1 incendiu a fost lichidat de către Serviciul Privat pentru Situaţii de 

Urgenţă 
� 6 incendii au fost lichidate de către populaţie sau personalul locului de 

muncă 
 

În raionul de intervenţie al Detaşamentului de pompieri Sf. 
Gheorghe au avut loc un număr de 76 incendii, în raionul de intervenţie al 
Secţiei de pompieri Tg. Secuiesc au avut loc un număr de 40 incendii, iar 
în raionul de intervenţie al Pichetului de pompieri Întorsura Buzăului s-
a produs 11 incendii.  

 



� În ceea ce priveşte activitatea Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de 
Urgenţă constituite la nivelul administraţiei publice locale din judeţul Covasna 
putem evidenţia următoarele: 

� 12 incendii au fost lichidate de către S.V.S.U. fără participarea 
servicciilor profesioniste 

� 2 S.V.S.U.Baraolt 
� 1 S.V.S.U. Zagon 
� 5 S.V.S.U.Covasna 
� 1 S.V.S.U Comandău 
� 3 S.V.S.U. Brăduţ 

� 27 incendii au fost lichidate de serviciile profesioniste în cooperare 
cu S.V.S.U.  

� 2 S.V.S.U. Zagon 
� 2 S.V.S.U. Ozun 
� 5 S.V.S.U. Baraolt 
� 1 S.V.S.U. Brăduţ 
� 1 S.V.S.U. Boroşneu 
� 1 S.V.S.U. Brateş 
� 2 S.V.S.U. Vâlcele                   
� 7 S.V.S.U. Covasna 
� 2 S.V.S.U. Turia 
� 2 S.V.S.U. Lemnia 
� 1 S.V.S.U. Barcani 
� 1 S.V.S.U. Băţani 

Pe timpul intervenţiilor la incendii s-au protejat bunuri şi 
instalaţii în valoare de aproximativ 77.755.946 lei. 

          După obiectivul afectat şi ramura economică, aceste incendii s-au 
produs la:  
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Împrejurările determinante care au generat incendii sunt următoarele: 
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ANALIZA INTERVENŢIILOR LA INCENDII DE VEGETAŢIE ŞI ALTELE 
 
În anul 2018, în evidenţele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

"Mihai Viteazul" al judeţului Covasna s-au înregistrat 47 incendii de vegetaţie 
şi altele, care au fost gestionate astfel:  

  
� 44 incendii de vegetaţie şi altele au fost lichidate de personalul 

profesionist din cadrul structurii, 
� 3 incendii de vegetaţie şi altele au fost lichidate în cooperare cu 

S.V.S.U. 
� 1 S.V.S.U.Ojdula 
� 1 S.V.S.U.Băţani 
� 1 S.V.S.U.Zagon 
 

După destinaţia locului producerii, intervenţiile pot fi detaliate astfel: 
� 40 incendii de vegetaţie uscată 
� 7 incendii la coş de fum 
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ANALIZA INTERVENŢIILOR S.M.U.R.D. 
 

În anul 2018 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Mihai Viteazul" al 
judeţului Covasna a intervenit prin echipajele specializate la un număr de 
2976 intervenţii de descarcerare şi prim ajutor medical, detaliate astfel: 

� 2902 cazuri medicale S.M.U.R.D 
� 74 intervenţii pentru descarcerare  
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În perioada analizată punctele de lucru S.M.U.R.D. din cadrul I.S.U. 
Covasna au acţionat pentru rezolvarea a 2902 cazuri medicale, detaliate 
astfel: 

326

170

978

1

15

4

971

200

1

81

27

1

125

2

0 200 400 600 800 1000 1200

INTOXICAŢII

AFECŢIUNI…

TRAUMATISME

ARSURI

BOLNAVI CU STOP CARDIO-RESPIRATOR RESUSCITAT

 CHIRURG. ŞI NEUROCHIRURG.

AFECŢIUNI MEDICALE

NEUROLOGICE ŞI PSIHIATRICE

AFECTIUNI  CONTAGIOASE

BOLNAVI CU STOP CARDIO-RESPIRATOR NERESUSCITAT

BOLNAV GĂSIT DECEDAT

TRANSPORTAT INTERCLINIC MEDICALIZAT

ACCIDENT RUTIER PRIM AJUTOR

ACCIDENT FEROVIAR

 

REPARTIZAREA INTERVENŢIILOR PE PUNCTE DE LUCRU 
S.M.U.R.D  

 
� S.M.U.R.D. Sfântu Gheorghe       1588 cazuri  
� S.M.U.R.D. Târgu Secuiesc          779 cazuri  
� P.L. Breţcu                                     138 cazuri 
� S.M.U.R.D. Întorsura Buzăului   397 cazuri  
 

De asemenea, în cursul acestui an, au fost executate un număr de 
384 recunoaşteri în teren şi instruiri în domeniul situaţiilor de 
urgenţă dintre care ponderea cea mai mare o au cele executate la agenţii 
economici (130) şi localităţi (84). Aceste activităţi au cuprins şi alte tipuri de 
obiective precum insituţii de învăţământ, obiective de cult, autogări, instituţii 
publice, etc. 
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Tot în vederea pregătirii pentru intervenţie au fost executate 64 exerciţii 
cu forţe şi mijloace în teren. (Exerciţiu pentru gestionarea unei situaţii de 

urgenţă generată de inundaţii în zona Chichiş – Băcel, Exerciţiu pentru 

gestionarea unei situaţii de urgenţă generată de un incendiu de vegetaţie 

în zona Breţcu – Oituz, Exerciţiu, pentru gestionarea unei situaţii de 

urgenţă generată de cutremur de pământ – Covasna, Exerciţiu pentru 

gestionarea unei situaţii de urgenţă generată de producerea unui accident 

rutier în care sunt implicate mijloace ce transportă substanţe periculoase 

– Araci, Exerciţiu intern pentru gestionarea unei situaţii de urgenţă produse 

în zona montană Balvanyos – Turia, etc.) 
 

ACŢIUNI PENTRU PROTECŢIA COMUNITĂŢILOR 
În vederea evitării producerii unor situaţii de urgenţă în contextul unor 

evenimente de amploare, structurile inspectoratului au asigurat 287 
evenimente publice de amploare (Concursul Automobilistic a XI-a ediţie a 
raliului „Winter Rally Covasna, activităţilor sportive, Campionatului Regional 
de Viteză în Coastă –Trofeul Şugaş Băi, concursul de Triatlon organizat în 
lacul din Valea Crişului, etc),  unde au fost implicate un număr de 925 cadre, 
243 autospeciale şi 44 ambulanţe tip B2 SMURD. 

 

INTERVENŢII  PENTRU SALVĂRI  ANIMALE 
În anul 2018 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Mihai Viteazul" 

al judeţului Covasna a acţionat pentru salvarea a 7 animale,   dintre 
care: 2 pisici, 2 bovine şi 3 câini. 

                            

ALTE INTERVENŢII ŞI ALTE SITUAŢII DE URGENŢĂ 

În anul 2018 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” 
al Judeţului Covasna a gestionat 86 evenimente încadrate ca şi alte 



intervenţii (deblocări de uşi, acţiuni de căutare a persoanelor dispărute, 
acţiuni de tăiere a arborilor căzuţi, etc.)  

De asemenea s-au mai inregistrat 116 alte situaţii de urgenţă care au 
necesitat intervenţia serviciului profesionist pentru situaţii de urgenţă ( 
inundaţii, asanări de muniţie, degajări ramuri de pe carosabil, etc). 

INUNDAŢII 
 

 

 

IN PERIOADA 13.03 – 18.03.2018 
 
Ca urmare a creşterii debitelor pârâurilor Rica şi Cormoş şi ieşirea 

acestora din albie cauzând inundarea unei părţi din intravilanul localităţii 
Racoşul de Sus şi blocarea  accesului de acces DC 38 precum şi a fenomenele 
prognozate de avertizările hidro-meteo, în data de 14.03.2018, la orele 12.00, 
CLSU Baraolt s-a întrunit în şedinţă extraordinară, în scopul evaluării situaţiei 
operative şi luării măsurilor de urgenţă ce se impun.  
 În urma şedinţei, CLSU Baraolt a emis Hotărârea nr. 1/14.03.2018, prin 
care s-au dispus următoarele: 

1. Instituirea permanenţei la sediul primăriei; 
2. Avertizarea/alarmarea populaţiei din zonele de risc de inundaţii, 

alarmarea populaţiei în caz de pericol iminent; 
3. Asigurarea fluxului informaţional între CLSU Baraolt – ISU Covasna – 

Centrul operativ al SGA Covasna; 
4. Aplicarea planurilor de acţiune şi măsurilor de prevenire, de 

avertizare a populaţiei de limitare şi înlăturare a efectelor 
inundaţiilor; 

5. Participarea cetăţenilor şi a agenţilor economici din localitate la 
activităţi de limitare şi înlăturare a efectelor inundaţiilor. 



La orele 19.10 Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a fost 
anunţat că pe DJ 131 B între Podul Augustin şi Racoşul de Sus drumul este 
inundat de apă pe o distanţă de 1,5 km. 

La orele 19.30,  inspectorul şef al ISU Covasna a fost informat telefonic 
despre faptul că în satul Căpeni – oraşul Baraolt, s-a constatat o creştere 
bruscă a cotei râului Olt, care a pus sub presiune digurile remu a pârâului din 
sat, existând posibilitatea ruperii acestui dig şi inundării unei părţi din 
teritoriul localităţii, fiind necesară evacuarea populaţiei, animalelor şi 
bunurilor din zona supusă riscului. 

La orele 22.00, CLSU Baraolt întrunit în şedinţă extraordinară în 
prezenţa prefectului judeţului Covasna a emis Hotărârea nr. 2/14.03.2018, 
prin care s-au dispus următoarele: 

1. Declararea stării de alertă pe teritoriul oraşului Barolt – sat Căpeni pe 
perioada menţinerii fenomenlor hidrologice pe râul Olt şi afluenţii 
acestuia; 

2. Instituirea permanenţei la sediul primăriei;   
3. Avertizarea/alarmarea populaţiei din zonele de risc de inundaţii, 

alarmarea populaţiei în caz de pericol iminent; 
4. Asigurarea fluxului informaţional între CLSU Baraolt – ISU Covasna – 

Centrul operativ al SGA Covasna; 
5. Evacuarea populaţiei, a animalelor respectiv a bunurilor din zona de 

risc, asigurarea cazării populaţiei, adăpostirea animalelor, distribuirea 
de apă potabilă; 

6. Aplicarea planurilor de acţiune şi măsurilor de prevenire, de 
avertizare a populaţiei de limitare şi înlăturare a efectelor 
inundaţiilor; 

7. Participarea cetăţenilor şi a agenţilor economici din localitate la 
activităţi de conştientizare a pericolului, la activităţile de evacuare a 
populaţiei, a animalelor şi a bunurilor, precum şi la activităţile de 
intervenţie de înlăturare a efectelor inundaţiilor în cazul producerii 
pericolului. 

Pe baza acestor hotărâri ale CLSU Baraolt, la nivelul CJSU Covasna a 
fost emis ORDINUL DE EVACUARE pentru un număr de 300 persoane din 
aproximativ 130 de gospodării, animalele şi bunurile acestora, aflate în zona 
de risc (partea de vest a DJ 131 în apropierea albiei pârâului Căpeni). 

Acţiunea a avut drept rezultat evacuarea unui număr de 26 persoane 
din 15 gospodării, iar un număr de 3 persoane cu dizabilităţi au fost 
transportate la spitalul orăşenesc Baraolt. La locaţia de evacuare stabilită au 
fost transportate de către ISU Covasna două persoane, restul deplasându-se 
la rude cu mijloace proprii. 



 Având în verdere că în data de 18.03.2018 la ora 12.00 s-a constatat 
faptul că nivelul Oltului a scăzut sub Cota de Atenţie, astfel neexistând pericol 
iminent pentru satul Căpeni, oraşul Baraolt, membrii CLSU Baraolt întruniţi în 
şedinţa extraordinară din data de 18.03.2018, ora 12.00 au emis Hotârârea 
nr. 4/18.03.2018 privind încetarea unor măsuri dispuse prin Hotărârea nr. 
2/14.03.2018 al CLSU, respectiv prin Decizia de evacuare nr. 1/14.03.2018, 
modificată prin Decizia de evacuare nr. 2/15.03.2018. În acest sens începând 
cu data de 18.03.2018 ora 12.00 s-a hotărât încetarea sării de alertă şi 
măsurile de evacuarea a populaţiei din zona Căpeni. 
 Analizând măsurile dispuse de CLSU Baraolt, CJSU Covasna s-a întrunit 
în şedinţă extraordinară în data de 18.03.2018, ora 15.00 şi a luat Hotărârea 
nr. 2 privind încetarea măsurilor dispuse de CLSU Baraolt prin care se ia act 
de hotârârea nr. 4/18.03.2018 al CLSU Baraolt. 

 
ÎN PERIOADA 27.06 – 13.07.2018 

 
În perioada 27.06 – 13.07.2018 la nivelul Dispeceratului au fost 

primite un număr de 33 atenţionări meteorologice şi hidrologice, astfel: 
- 3 avertizări meteorologice COD GALBEN; 
- 6 avertizări meteorologice COD PORTOCALIU; 
- 10 atenţionări/avertizări hidrologice COD GALBEN; 
- 8 atenţionări/avertizări hidrologice COD PORTOCALIU; 
- 1 atenţionare COD ROŞU; 
- 2 atenţionări de fenomene meteorologice periculoase imediate 
COD GALBEN; 
- 1 atenţionare de fenomene meteorologice periculoase imediate 
COD PORTOCALIU; 
- 2 atenţionări de fenomene meteorologice periculoase imediate 
COD ROŞU. 

În vederea asigurărilor măsurilor specifice pentru înlăturarea efectelor 
negative înregistrate la nivelul judeţului au fost organizate şi desfăşurate un 
număr de 7 şedinţe extraordinare ale CJSU Covasna. 

Pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă produse în perioada mai sus 
menţionată, au fost utilizate următoarele forţe şi mjiloace din dotarea ISUJ 
Covasna: 

- 18 ofiţeri din cadrul inspectoratului şi a subunităţilor de 
intervenţie; 
- 125 de subofiţeri operativi din cadrul subunităţilor de intervenţie 
şi inspectorat; 
- 5 ofiţeri şi 8 subofiţeri au asigurat activităţile specifice în cadrul 
Dispeceratului; 
- 2 ofiţeri au asigurat continuitatea conducerii inspectoratului, 
precum şi organizarea forţelor şi a tehnicii de intervenţie pentru 
asigurarea misiunilor la nivelul zonei de competenţă;  



- 15 motopompe transportabile, 8 motopompe remorcabile,  3 
autospeciale, 2 camioane, 6 autoturisme operative, 1 autospecială 
scafandri, 1 microbuz, 3 bărci, 1 cort, veste de salvare. 

Alături de cadrele inspectoratului au participat la intervenţiile ce au avut 
loc şi personal din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, 
Inspectoratului Judeţean de Poliţie, unităţilor MapN de la nivelul judeţului, 
Serviciul de Gospogărire a Apelor Covasna, comitetelor locale pentru situaţii 
de urgenţă, serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, Agenţia Naţională 
de Îmbunătăţiri Funciare – Unitatea de administrare Covasna, Direcţiei de 
Sănătate Publică Covasna,  Serviciul Judeţan de Ambulanţă Covasna. 

În urma manifestării inundaţiilor la nivelul judeţului în perioada 
analizată, au fost înregistrate următoarele pagube, raportate de către 
primăriile localităţilor afectate prin rapoarte operative, acestea fiind verificate 
în teren de către comisiile stabilite prin ordinulprefectului,astfel:  

- Case inundate – 478;  
- Anexe inundate – 194;  
- Pivniţe/subsoluri – 214;  
- Fântâni afectate – 263;  
- Poduri distruse – 1;  
- Poduri avariate – 21; 

27 de localităţi afectate (15 UAT-uri) 

 În urma inundaţiilor au fost evacuate (la rude şi în spaţii special 
amenajate) 77 persoane din localitatea  Băcel, 10 persoane din localitatea 
Târgu Secuiesc, 113 persoane  din localitatea Mărcuş,  22 persoane din 
localitatea Zăbala şi 2 persoane din localitatea Estelnic. 

 


