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Punctul 1        
 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI COPASNA 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna (APM Covasna) îşi desfăşoară activitatea 
pe baza: 
HG 1000 din 17 octombrie 2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea 
acesteia. cu modificările şi completările aduse de către HG 568/2013 şi HG 284/2016. 
Structura organizatorică, se prezintă astfel:  

- Trei servicii, coordonate de şefii de serviciu: 
o Serviciul Avize, Acorduri, Autorizări 
o Servicul Calitatea Factorilor de Mediu 
o Serviciul Monitorizare şi Laboratoare 

- Compartimentul de Relaţii cu Publicul şi IT 
- Compartimentul Buget, Finanţe, Administrativ 

 
1. Principale realizări in anul 2016 
 

- Participarea APM la implementarea proiectelor europene: În anul 2016 Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Covasna a avut în implementare un proiect cu finantare 
externă nerambursabilă şi un proiect în monitorizare post implementare, respectiv: 

o WOLFLIFE – „LIFE 13 NAT/RO/000205 – Implementarea celor mai 

bune practici pentru conservarea în situ a speciei Canis lupus la nivelul 
Carpaţilor Orientali”, în parteneriat cu APM Vrancea şi APM Harghita 
cu perioadă de implementare 01.07.2014 – 30.04.2018; 

o Proiectul LIFEURSUS s-a încheiat la data de 31.12.2013, dar s-a 
continuat monitorizarea acestuia, având o perioadă de monitorizare de 5 
ani. 

- APM Covasna a continuat colaborarea cu Administraţia Naţională de Meteorologie 
şi au lucrat împreună la două cereri de finanţare pentru proiecte de mediu 
(WATER-Go! şi CAMARO-D). Dintre cele două proiecte, proiectul “ CAMARO-
D - Cooperare pentru practici avansate de management a impactului utilizării 
terenurilor asupra regimului apei în bazinul hidrografic al Dunării/Cooperating 
towards Advanced MAnagement ROutines for land use impacts on the water 
regime in the Danube river basin”, a fost selectat pentru finanţare în cadrul 
Programului de Cooperare Transnaţională Dunărea 2014 – 2020. Proiectul se va 
derula în perioada ianuarie 2017 – iunie 2019, lider de proiect fiind Ministerul 
Federal al Austriei pentru Agricultură, Păduri, Mediu şi Managementul Apelor; 

- În perioada 15 februarie-10 iunie 2016 specialiştii din cadrul APM Covasna au 
participat activ în campania de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi 
electronice şi a celor de baterii şi acumulatori, organizat prin proiectul “Olimpiada 
deşeurilor”. Proiectul a fost implementat de către CCR Logistics System Ro în 
parteneriat cu operatorul de salubritate SC TEGA SA, Inspectoratul Şcolar al 



Judeţului Covasna şi APM Covasna. În program au patricipat 80 de clase din 15 
şcoli din mediu urban şi rural şi s-au colectat în total 13343,21 kg DEEE, 609,52 kg 
baterii uzate şi 128,28 kg tuburi fluorescente. Programul a fost reluat în 15 
octombrie 2016 şi se va desfăşura până în 10 iunie 2017; 

- Participare la seminarii organizate în cadrul proiectului N4D, “Demonstrarea şi 
promovarea valorilor naturale pentru a sprijini procesul decizional în România” 
(Nature for Decision-making sau Natura în deciziile publice); 

- Reprezentanţi ai APM Covasna au participat la întâlniri de lucru în cadrul 
proiectului GPP Best -  Best  practices exchange and strategic tools for GPP" 
(LIFE14 GIE/IT/000812, Axa “Guvernanţă şi informare”) 

- Implicarea specialiştilor APM în derularea proiectului „Sistem de Management 
Integrat al Deşeurilor în judeţul Covasna”, prin care în perioada 2013-2014 au fost 
închise şi ecologizate 2 depozite de deşeuri menajere de tip”clasa b” în mediu 
urban, care au sistat activitatea de depozitare în 16 iulie 2009. În perioada 2015-
2016 au fost finalizate lucrările de închidere a celor două depozite municipale 
neconforme cu perioadă de tranziţie, cu termen de sistare a depozitării 16 iulie 
2017. În decembrie 2015 au fost finalizate lucrările de construcţie a Centrului de 
Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Covasna, care în anul 2016 încă nu a 
funcţionat, neavând operator economic desemnat; 

- Activitatea de conştientizare şi informare a publicului desfăşurată de APM Covasna 
a avut şi anul acesta o pondere importantă, considerând-o deosebit de importantă 
pentru educarea copiilor şi a publicului larg, precum şi pentru a oferi acces 
reprezentanţilor instituţiilor, ai agenţilor economici, primăriilor, ONG-uri din 
judeţul Covasna la informaţia de mediu. În acest context au fost organizate activităţi 
comune cu şcolile din judeţ cu ocazia săptămânii „Şcoala altfel”, cu ocazia „Zilei 
mediului - 5 iunie” s-a organizat ziua porţilor deschise, APM se implică şi în 
activitatea de practică a studenţilor din învăţământul superior, acceptând anual 
studenţi în practică;  

- Susţinerea implementării PROGRAMUL CASA VERDE - persoane fizice: în 2016 
a fost reluat „Programul privind instalarea sistemelor de incălzire care utilizează 
energie regenerabilă inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de 
încălzire”, beneficiari persoane fizice. Judeţul Covasna a avut un buget de 
835.626.00 Lei, suma în care s-au încadrat 139 de dosare de la beneficiari, 
înregistrate în format electronic la sediu APM Covasna, sesiunea de depunere a 
dosarelor fiind 10.10-24.10.2016; 

- Monitorizarea periodică de către specialiştii din cadrul Compartimentului Arii 
Protejate a siturilor Natura 2000 din judeţ şi a rezervaţiilor naturale. Colaborarea şi 
îndrumarea noilor custozi ai siturilor Natura 2000. Aceste acţiuni au contribuit la 
îmbunătăţirea activităţiilor de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă 
conservativă;  



- S-au efectuat observaţii directe pentru evaluarea efectivelor de carnivore mari din 
judeţ şi s-a participat la toate solicităriile primite pentru acţiuni de constatare a 
pagubelor provocate de carnivorele mari; 

- S-a pus accent pe creşterea calităţii actelor de reglementare emise de către APM 
Covasna; 

- Planul de acţiuni pe anul 2016 pentru realizarea obiectivelor derivate din Programul 
de Guvernare 2013-2016 s-a întocmit în conformitate cu cerinţele capitolului 
„Mediu” al Programul de Guvernare 2013-2016; 

- În perioada octombrie-noiembrie personalul APM Covasna a participat la întâlnirile 
de lucru organizate de ANPM pe diferitele domenii de specialitate; 

- Sprijinirea tuturor proiectelor de mediu iniţiate de autorităţile locale prin asigurarea 
de prioritate în procedurile de reglementare ale acestor proiecte. 

 
2. Îndeplinirea măsurilor din Planul de măsuri prioritare  
 

Se verifică periodic stadiul realizărilor şi al îndeplinirii măsurilor din: “Planul de 
măsuri prioritare pentru anul 2016” şi Planul de implementare privind integrarea 
europeană Capitolul 22 – “Protecţia mediului”, la nivelul judeţului Covasna. 
Raportările se fac conform solicitărilor ANPM astfel: lunar, raportarea situaţiei 
măsurilor din „Planul de măsuri prioritare” şi trimestrial, raportarea planului de 
implementare la ANPM Bucureşti pentru avizare,  planul avizat fiind transmis 
Instituţiei Prefectului Covasna. APM Covasna nu are nicio restanţă în îndeplinirea 
acestui plan. În ceea ce priveşte anexa 3, pentru judeţul Covasna nu mai este cazul, 
rămânând astfel de urmărit doar anexa 1.  
 
Măsurile din Planul de măsuri prioritare pentru care APM Covasna este 
responsabilă de implementare sunt: 

 
2.1.În domeniul controlului integrat al poluării (IPPC) 
 
Măsura: Continuarea implementării prevederilor Directivei Consiliului nr. 

2008/1/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluării (IPPC) 
- A fost realizată reinventarierea instalaţiilor IPPC la nivelul judeţului Covasna. În 
judeţ sunt 6 instalaţii IPPC autorizate, conforme: S.C AUTOLIV ROMANIA SRL - 
Divizia de volane WRO Sfântu Gheorghe, PALL ANDOR I.I. – Fermă de creştere şi 
îngrăşare suine Lemnia, 2 Ferme de creştere intensivă a păsărilor (Ferma 3 
Sf.Gheorghe şi Ferma 7 Ilieni), aparţinând SC AVICOD SA, Codlea, o Fermă de 
creştere a suinelor în Hăghig, aparţinând SC PRO-BORD SRL şi o instalaţie de 
producere a energiei termice şi electrice în regim de cogenerare, pe biomasă, la Reci, 
aparţinând SC BIOELECTRICA TRANSILVANIA SRL, Rădăuţi, jud. Suceava. 
- Pentru completarea Registrului National al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR) 
au fost colectate şi validate raportările agenţilor economici din judeţ. 
 



2.2  În Domeniul Gestionării Deşeurilor 
 

Măsura: Continuarea implementării prevederilor Directivei Consiliului nr. 

99/31/CE privind depozitarea deşeurilor  
În conformitate cu HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, toate spaţiile de 
depozitare neconforme din mediul rural (45 locaţii însumând 34 ha teren) au fost 
închise şi ecologizate până la 16 Iulie 2009.  
Conform cu tabelul 5.1 anexa 5 la data 16 Iulie 2009 au fost sistate activităţile de 
depozitare a deşeurilor pe depozitele urbane „clasa b” din oraşele Intorsura Buzăului, 
Covasna şi Baraolt. Sursa de finanţare pentru lucrările de închidere şi reconstrucţie 
ecologică a depozitelor din Covasna, Intorsura Buzăului, Târgu Secuiesc şi Sfântu 
Gheorghe o constituie proiectul finanţat prin POS Mediu: ”Sistem de management 
integrat al deşeurilor în judeţul Covasna”. Beneficiarul acestei investiţii este Consiliul 
Judeţean Covasna, proiectul a fost finalizat în 2016.  În cadrul proiectului, în perioada 
2013-2014 s-a finalizat închiderea depozitelor de deşeuri neconforme din oraşele 
Covasna şi Întorsura Buzăului, în 2015 a fost închis depozitul de deşeuri neconform 
din municipiul Târgu Secuiesc, iar în anul 2016 a fost finalizată şi închiderea ultimului 
depozit neconform, cel din Sfântu Gheorghe. Tot în cadrul proiectului ”Sistem de 
management integrat al deşeurilor în judeţul Covasna” fost finalizată construcţia noului 
Centru de Management Integrat al Deşeurilor pe un teren situat între localităţile 
Moacşa şi Leţ. Lucrările de construcţie al acestui centru, care cuprinde un depozit 
zonal de deşeuri nepericuloase, o staţie de transfer, o staţie de compostare şi o staţie de 
epurare levigat, au fost finalizate în decembrie  2015, în anul 2016 acest centru încă nu 
a funcţionat, neavând operator economic desemnat; 
Depozitul neconform din oraşul Baraolt a fost închis şi ecologizat în anul 2011, din 
surse proprii. 
Închiderea depozitelor neconforme şi construirea noului depozit de deşeuri municiple 
s-a realizat conform prevederilor Ordinului nr. 757/2004 pentru aprobarea 
Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor.  
În 2016 s-a efectuat monitorizarea postînchidere depozitelor a deşeuri neconforme, 
închise în anii anteriori. Au fost monitorizate periodic cantităţile de deşeuri depozitate. 
În anul 2016 s-au depozitat 46894 tone de deşeuri municipale pe depozitul conform din 
Braşov, în creştere faţă de anul 2015. 
 
Măsura: Continuarea implementării prevederilor Directivei Parlamentului şi 

Consiliului nr. 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, modificată de 

Directiva Parlamentului şi Consiliului nr. 2004/12/CE 
Se monitorizează periodic extinderea implementării sistemului de colectare separată la 
nivelul judeţului, concomitent cu introducerea sau modernizarea serviciilor de 
colectare selectivă.   
În judetul Covasna s-au implementat 2 proiecte PHARE CES 2005 în oraşele Covasna 
şi Întorsura Buzălui şi 1 proiect PHARE CES 2007 în zona Baraolt, în domeniul 
colectării selective a deşeurilor de la populaţie. Ca urmare, în oraşul Covasna au fost 



infiinţate 30 insule colectare selectivă (PET, hârtie şi sticlă) şi o staţie de sortare, în 
zona Intorsura Buzăului 41 insule de colectare (PET, hârtie şi sticlă) şi o staţie sortare, 
iar în oraşul Baraolt şi comunele limitrofe: Aita Mare, Belin, Băţani Mari, Brăduţ şi 
Vârghiş, în noiembrie 2010 au fost inaugurate 51 insule de colectare selectivă ( PET, 
hârtie şi sticlă). Aceste sisteme de colectare selectivă sunt operate de către serviciile 
locale de salubrizare. În municipiul Sfântu Gheorghe şi în 36 comune colectarea 
selectivă se realizează prin operatorul de salubrizare SC TEGA SA, iar în Târgu 
Secuiesc şi 2 comune limtrofe prin SC Gosp-Com SRL. În 2016 s-au colectat selectiv 
de la populaţie: aprox. 350 tone PET, 50 tone plastic (PE şi alte materiale plastice), 
1200 tone hârtie-carton, 500 tone sticlă, 15 tone de ambalaje metalice. 
La nivelul judeţului Covasna în 2016 sunt autorizaţi 8 colectori de deşeuri de ambalaje 
şi 4 reciclatori de deşeuri de ambalaje din plastic. 
 

Măsura:Continuarea implementării prevederilor Directivei Consiliului nr. 

2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) 
În judeţul Covasna sunt autorizaţi pentru colectare/tratare DEEE 7 operatori 
economici. În anul 2016 au fost raportate datele privind cantităţile colectate/tratate în 
anul 2015, aceasta fiind de 78,838 tone DEEE.¤ 
 
2.3. În Domeniul Calităţii Aerului 
 
Măsura:Continuarea implementării prevederilor Directivei Consiliului nr. 94/63/CE 

(transpus prin HG 568/2001, cu modificările şi completările ulterioare) privind 

controlul emisiilor de compusi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea 

benzinei şi distribuţia sa de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei 
Toate staţiile de distribuţie carburanţi sunt conforme cu prevederile Directivei (sunt 
dotate cu echipamente de recuperare vapori de COV), obţinând certificatele de 
inspecţie tehnica COV in exploatare de la instituţiile abilitate.  
 

3. Execuţia bugetară la nivelul fiecărui trimestru – incadrarea in prevederile 
bugetare  

Execuţia bugetară în cursul anului 2016 conform bugetului repartizat este după cum 
urmează: 
 

Titlu Cheltuieli Cod Total 
cheltui

eli 

Trim. 
I 

Trim. 
II 

Trim
. III 

Trim. 
IP 

Cheltuieli de personal 10 120954
8 

30088
0 

29802
7 

2960
04 

31463
7 

- salarii bază 10.01.
01 

929405 23115
3 

22812
7 

2282
81 

24184
4 

- spor pentru  condiţii de muncă 10.01. 59924 14971 15776 1404 15130 



05 7 
- indemnizaţii de delegare 10.01.

13 
595  136  495 

- contribuţii de asigurări sociale 
 

10.03.
01 

155309 38715 38006 3808
4 

40504 

- contribuţii de asigurări de 
şomaj 

10.03.
02 

4890 1230 1180 1201 1279 

- contribuţii de asigurări sociale 
de sănătate 

10.03.
03 

50950 12774 12381 1247
9 

13316 

- contribuţii de asigurări pentru 
accidente de muncă şi boli 
profesionale 

10.03.
04 

1758 437 431 430 460 

- contribuţii pentru concedii şi 
indemnizaţii 

10.03.
06 

6717 1600 1990 1482 1645 

Cheltuieli cu bunurile si 
serviciile 

20 299326 46463 42799 5624
9 

15381
5 

- furnituri de birou 20.01.
01 

15992 2974 1481 4254 7283 

- materiale pentru curaţenie 20.01.
02 

5489 996 999 1549 1945 

- încalzit, iluminat si forţă 
motrică 

20.01.
03 

61590 18373 13985 7889 21343 

- apă, canal şi salubritate 20.01.
04 

3000 605 643 714 1038 

- carburanţi şi lubrifianţi 20.01.
05 

54470 4509 4508 2253
9 

22914 

- piese de schimb 20.01.
06 

2998   810 2188 

- poştă, telecomunicaţii, radio, 
tv, internet 

20.01.
08 

11962 2348 2652 3313 3649 

- materiale şi prestări servicii cu 
caracter funcţional 

20.01.
09 

24479 6669 6484 405 10921 

- alte bunuri şi servicii pentru 
întreţinere şi funcţionare 

20.01.
30 

40157 5970 5841 5970 22376 

- Bunuri de natura obiectelor 
de inventar 

20.05.
30 

36952 - 3378 1550 32024 

- deplasări interne, detaşari, 
transferari 

20.06.
01 

12286 794 - 2744 8748 

- Pregătire profesională 20.13 2886 - - 900 1986 
- protecţia muncii 20.14 2068 241 158 170 1499 
- prime de asigurare 20.30.

03 
15499 2000 2000 2287 9212 



- alte cheltuieli cu bunuri şi 
servicii 

20.30.
30 

9498 984 670 1155 6689 

Proiect WOLFLIFE 56.15 98242 9249 35199 2725
8 

26536 

Mobilier, aparatură birotică 71.01.
03 

28878 - - - 28878 

TOTAL  163599
4 

35659
2 

37602
5 

3795
11 

52386
6 

 
În anul 2016, Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna a avut în implementare un 
proiect cu finanţare externă nerambursabilă, respectiv WOLF LIFE în parteneriat cu 
APM Vrancea şi APM Harghita cu  perioadă de implementare 01.07.2014 – 
30.04.2018 şi LIFE URSUS care s-a încheiat la data de 31.12.2013,  dar cu o perioadă 
de monitorizare de 5 ani.  
 
Cheltuielile efectuate pe cele 2 proiecte sunt : 
 
1. Proiect WOLFLIFE – „LIFE 13 NAT/RO/000205 – Implementarea celor mai 

bune practici pentru conservarea în situ a speciei Canis lupus la nivelul Carpaţilor 
Orientali”, cu urmatoarele obiective: 
• Menţinerea actualului statut de conservare al populatiei carpatice de lup, prin 

aplicarea în arealul proiectului a celor mai bune practici şi activităţi 
demonstrative şi promovarea acestora la nivel naţional; 

• Elaborarea Planului National pentru Managementul lupului 
• Prevenirea declinului populaţiei de lupi, datorat mortalitatii cauzate de boli 

infectioase, parazitare si/sau virale, a braconajului si a diminuarii bazei trofice; 
• Prevenirea şi reducerea conflictelor dintre lupi şi localnici; 
• Menţinerea actualului statut de conservare în cele 19 situri Natura 2000 

suprapuse arealului proiectului; 
• Imbunatatirea imaginii speciei in randul comunitatilor locale la nivel regional si 

national; 
Stuctura de implementare a proiectului: 
• Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea – beneficiar coordonator 
• Agentia pentru Protectia Mediului Covasna – beneficiar asociat 
• Agentia pentru Protectia Mediului Harghita – beneficiar asociat 
• Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice - beneficiar asociat 

 
Scopul acestui proiect este conservarea pe termen lung a celei mai reprezentative 
populaţii de lupi din Carpati şi îmbunătăţirea coexistenţei acestora cu omul. 
Lupii sunt prădători naturali ai ungulatelor care trăiesc în pădurile din Romania. 
Trăiesc în haite şi au nevoie de teritorii vaste pentru a putea supravieţui. În Romania, 
multe aspecte importante referitoare la etologia lupilor (numărul mediu de indivizi 



dintr-o haită, numărul de haite şi mărimea teritoriilor) sunt încă necunoscute. 
Atitudinea oamenilor faţă de lupi variază foarte mult. Vânătorii şi crescătorii de 
animale pot intra în conflict cu lupii din cauza prădătorismului asupra animalelor 
sălbatice şi domestice.  Existenţa pe viitor a lupilor în Carpati depinde de o serie de 
factori care vor forma obiectul central al proiectului, iar informaţiile noi obţinute vor 
forma bazele unei conservări şi unui management de succes al acestei specii pe plan 
national. 
 
Data de debut: 01.07.2014    
Data de finalizare: 30.04.2018 
Total buget proiect: 942.902  € 
Contribuţia Comisiei Europene: 707.175 €   ( = 75 % din total buget eligibil) 
Bugetul proiectului pentru APM Covasna este estimat total la 136.890 Euro din care 
34.298 Euro cofinanţare, iar 102.592 Euro reprezinta contribuţia UE. 
În anul 2016, APM Covasna a cheltuit următoarele sume: 
- 98.242,00 reprezentând cofinanţarea 
- 34.043,00 reprezentând contribuţia comisiei europene 
 
2.Proiect LIFEURSUS – „Cele mai bune practici şi acţiuni demonstrative pentru 

conservarea populaţiei de Ursus arctos din zona central-estică a Carpaţilor 
Orientali”, cu următoarele obiective: 
- menţinerea actualului statut de conservare a populaţiei carpatice de urs brun prin 
aplicarea în arealul proiectului a celor mai bune practici şi activităţi demonstrative şi 
promovarea acestora la nivel naţional 
- prevenirea declinului populaţiei de urs brun datorat braconajului, habituării şi 
mortalităţii juvenile 
- prevenirea şi reducerea conflictelor dintre urs şi localnici 
- menţinerea actualului statut de conservare în cele 15 situri Natura 2000 suprapuse 
arealului proiectului 
Zona de implementare: Judeţele  Vrancea, Covasna, Harghita  
Data de debut: 15.01.2010    
Data de finalizare: 20.12.2013 
Beneficiar: Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea  
Parteneri:  
• Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna  
• Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita 
• Asociaţia Pentru Conservarea Diversităţii Biologice – Vrancea 
• Asociaţia pentru Conservarea Valorilor Naturii - Harghita 
Total buget proiect: 515.066  € 
Contribuţia Comisiei Europene: 386.300 €   ( = 75 % din total buget eligibil) 
Contribuţia Ministerului Mediului: 119 500 €   (pentru APM Vrancea: 65 000 Euro, 
pentru APM  Covasna: 49 000 Euro, pentru APM Harghita: 5 500 Euro) 



Bugetul proiectului pentru APM Covasna a fost estimat la 163.817 Euro din care 
49.000 Euro cofinanţare, iar 114.817 Euro reprezintă contribuţia UE. 
În anul 2016, APM Covasna a primit de la Comisia Europeană tranşa a III a în sumă de 
57.765,16 lei din care s-au cheltuit 12.212 lei 
 
Totalul încasărilor din tarife de mediu pe anul 2016 a fost de 270.084 lei. 
 

4. Dezvoltarea resurselor umane – Instruirea profesională a personalului din 
subordine 

 
În perioada ianuarie – decembrie 2016, Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna 
a avut aprobate prin statul de funcţii un număr de 34 posturi, din care 32 posturi 
pentru funcţii publice şi 2 posturi pentru personal contractual. Din aceste 
posturi, 4 funcţii sunt de conducere şi 30 posturi de execuţie (28 funcţii publice de 
execuţie şi 2 posturi contractuale de execuţie).  
Situaţie posturi vacante şi temporar vacante: 
 
În această perioadă la APM Covasna au fost 6 posturi vacante : 
- 1 post de şef serviciu Monitorizare şi Laboratoare; 
- 1 post de şef serviciu Calitatea Factorilor de Mediu; 
- 1 post consilier superior Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu; 
- 1 post consilier superior la Compartimentul Relaţii Publice şi IT; 
- 2 posturi de consilier superior la Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii 
- 1 post de consilier principal la Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii 
- 1 post contractual de îngrijitor la Compartimentul Buget, Finanţe, Administrativ 
şi Resurse Umane 
 
De asemenea, pe parcursul anului au fost 3 posturi temporar vacante: 

- 1 post de consilier superior la Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii  - 
suspendarea raporturilor de serviciu pentru interes personal, vacantat începând cu 
luna septembrie; 
-  1 post de consilier principal la Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu – 
suspendarea raporturilor de serviciu pentru interes personal; 
- 2 posturi de consilier superior la Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu – 
exercitarea cu caracter temporar, a titularului postului, a unei funcţii publice de 
conducere. 
 

5. Organizarea şi participarea la campanii de informare şi conştientizare a 
publicului in domeniul protecţiei mediului  

 
Compartimentul Relaţii Publice organizează şi gestionează baza de date privind 
evidenţa petiţiilor şi modul de soluţionare al acestora, cererile privind informaţiile de 



mediu, precum şi baza de date privind informaţiile de mediu deţinute de APM Covasna 
(informări, comunicate de presă şi alte informări solicitate de mass media). 
Compartimentul Relaţii Publice a  informat  presa locală despre evenimente de mediu 
ce urmează a se desfăşura atât în plan local cât şi national prin anunţarea lor prin 
comunicate de presă cât şi prin interviuri în mass media locală. 
APM a organizat  lunar sau decâte ori situaţia o impune, prin compartimentul Relatii 
Publice, conferinţe de presă. 
Compartimentul RP a organizat de „Ziua Mediului 5 Iunie” activităţi destinate 
conştientizării elevilor şi cadrelor didactice dar şi tuturor cetăţenilor iubitori de mediu.  
Pesonalul compartimentului a dotat punctul de documentare-informare din cadrul 
agenţiei cu broşuri, reviste, pliante care, la cerere, pot fi puse la dispoziţia publicului 
interesat.  
Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu Domeniul Biodiversiatate a organizat 3 
evenimente de conştientizare şi informare în cadrul proiectului WolfLIFE. 
A organizat o dezbatere publică în cadrul proiectului Consolidarea reţelei Natura 2000.  
 

6. Colaborarea cu Garda Naţională de Mediu 
 

Colaborarea APM cu GNM - CJ Covasna a fost corespunzătoare, având în vedere că 
s-a stabilit o bază comună în vederea implementării şi controlului conformării cu 
legislaţia de mediu. Există permanent schimb de informaţii între cele două autorităţi, 
sprijin reciproc la poluări accidentale, colaborare pentru identificarea şi eliminarea 
surselor potenţiale de risc. 
 

7. Prestarea de servicii in activitatea de: reglementare şi laborator şi 
realizarea de servicii 

 
Preluarea documentaţiilor, tarifarea şi consultaţiile publice referitoare la procedurile de 
reglementare s-a realizat de tot personalul serviciului Avize Acorduri Autorizaţii. 
Persoanele interesate au fost deservite prompt şi s-au dat informaţiile solicitate în cel 
mai scurt timp posibil. 
În anul 2016 APM Covasna a încasat tarife de mediu în valoare de 270.084 lei lei care 
au fost viraţi la bugetul de stat.  
 

8. Elaborarea şi implementarea PLAM- stadiul de realizare 
 
Monitorizarea implementării Planului Local de Acţiune pentru Protecţia Mediului 
pentru judeţul Covasna este în atenţia mea permanentă întrucât acesta cuprinde acţiuni 
şi proiecte care pot contribui la îmbunătăţirea calităţii mediului în judeţul Covasna şi la 
asigurarea unei dezvoltări durabile. La elaborarea planului s-au luat în considerare 
următoarele documente strategice: Planul Naţional de Dezvoltare pentru perioada 
2007-2013, Programul Operational Sectorial de Mediu precum şi Angajamentele 
rezultate din procesul de negocieri cu Uniunea Europenă al Capitolului 22 – Mediu. 



Planul Local de Acţiune pentru Mediu Covasna a fost actualizat în cursul anului 2011 
şi a fost aprobat de către Consiliul Judeţean Covasna prin Hotărârea nr. 
47/29.03.2012.. PLAM 2011 cuprinde 107 acţiuni. Stadiul implementării PLAM la 
finele anului 2016 era următoarea:  

- acţiuni realizate în avans – 2 (1 în 2012 şi 1 în 2013) 
- acţiuni realizate – 44  (10 în 2012, 19 în 2013, 7 în 2014, 5 în 2015 şi 3 în 2016) 
- acţiuni în curs de realizare – 37 
- acţiuni amânate –  22 
- acţiuni anulate – 2 
- acţiuni nerealizate – 0  

 

9. Implicarea agenţiei in procesul de educaţie a publicului in domeniul 
protecţiei mediului 

 
Compartimentul RP intreţine relaţii de colaborare cu ONG-urile, Asociaţile şi 
Fundaţiile de mediu din judeţ, oferind informaţiile de mediu solicitate. La sediul APM 
este pus la dispoziţia publicului un set de materiale informative (pliante, broşuri, 
reviste de specialitate, etc.), ce conţine informaţii pe domeniile protecţia naturii, 
gestiunea deşeurilor, implicarea populaţiei în luarea deciziei în probleme de mediu.  
A fost semnat un protocol de colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean pentru a 
asigura elevilor informaţii suplimentare în afara orelor de curs privind aspecte de 
protecţia mediului. Studenţi din cadrul Universităţii Babeş Bolyai au beneficiat de 
perioade de practică în cadrul agenţie pe domenii specifice. 
Activitatea de conştientizare şi informare a publicului desfăşurată de APM Covasna a 
avut şi anul acesta o pondere importantă, considerând-o deosebit de importantă pentru 
educarea copiilor şi a publicului larg, precum şi pentru a oferi acces reprezentanţilor 
instituţiilor, ai agenţilor economici, primăriilor, ONG-uri din judeţul Covasna la 
informaţia de mediu. 
Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu Domeniul Biodiversiatate a susţinut 4 
prezentări pe tema protecţiei naturii cu ocazia săptămânii Şcoala altfel şi la diferite 
evenimente organizate de ONG-uri. 
În cadrul programului “Olipmiada deşeurilor” specialiştii din cadrul serviciului CFM, 
domeniul gestionarea deşeurilor au participat şi au susţinut prezentări în toate şcolile 
participante la Campania de colectare DEEE şi B&A. 
 

10. Gestionarea şi disponibilizarea informaţiei de mediu 
 
Colectarea şi centralizarea informaţiilor pentru bazele de date deţinute de APM 
Covasna se face de către persoane desemnate să îndeplinească aceste atribuţii, la 
nivelul compartimentelor de gestiune a deşeurilor, biodiversitate, autorizare şi 
controlul conformării, relaţii cu publicul şi monitoring, care sunt instruite periodic. Pe 
lângă gestionarea corespunzătoare a acestor baze de date, persoanele responsabile 
întocmesc şi rapoarte periodice pe care le transmit la ANPM. 



Astfel, în perioada evaluată s-au desfăşurat următoarele activităţi:  
• S-a transmis în fiecare săptămână Agenda de Activităţi; 
• A fost transmis lunar Raport solicitari informatii de mediu conform HG 878/2005; 
• S-a transmis săptămânal către ANPM -  Apariţii Media 
• S-a transmis la ANPM- Raportul de evaluare a Legii 544/2001 şi legii 52/2003-

privind transparenţa decizională în luarea deciziilor. 
• Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu gestionează bazele de date referitoare la 

protecţia naturii şi biodiversitate, protecţia solului şi subsolului, precum şi cele 
referitoare la gestiunea deşeurilor şi a substanţelor chimice periculoase;  

• Serviciul AAA gestionează bazele de date EIA/SEA, o bază de date pentru evidenţa 
actelor de reglementare emise, registrul E-PRTR, registrul SEVESO, registrul 
IPPC, registrul COV, registrul NONIED; 

• Serviciul Monitoring gestionează baza de date pentru calitatea aerului, 
microinventare şi inventare de emisii, baza de date pentru activitatea de laborator. 

Compartimentul RP – Comunicare intreţine relaţii de colaborare cu ONG-urile, 
Asociaţiile şi Fundaţiile de mediu din judeţ, oferind informaţii despre flora, fauna, 
specii de animale şi păsări. În perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2016 s-au 
primit 20 sesizări. De asemenea s-au înregistrat un număr de 201 solicitări informaţii 
de mediu, toate rezolvate favorabil. 
Aceste solicitări de informatii s-au referit în general la informaţii privind: Programul 
Casa Verde, Fondul pentru mediu, procedurile de reglementare, „Programul Rabla”, 
gestionarea deşeurilor, date arii protejate, extinderi reţele de canalizare şi apa, 
gestionarea ambalajelor, etc. APM Covasna a răspuns favorabil solicitanţilor, având în 
vedere OM MAPM nr. 1182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi 
furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia 
mediului (prin disponibilizarea informaţiei sau direcţionarea către alte autorităţi 
publice care deţin informaţia solicitată), neexistând răspunsuri nefavorabile (prin 
respingerea solicitării).  
In 2016 au apărut  un număr de 148 articole în presa locală, având ca tematică protecţia 
mediului. 
 
Afişarea pe site-ul instituţiei a informaţiilor de interes public 
Pe site-ul APM Covasna http://apmcv.anpm.ro  sunr afişate toate informaţiile de 
interes public. Acesta cuprinde printre altele:  
• rapoartele de starea mediului, informaţii privind procedurile de solicitare a actelor 

de reglementare, actele de reglementare şi deciziile emise de APM Covasna, 
anunţuri publice, formulare de raportare la uleiuri uzate, ambalaje, ancheta 
statistica, proiecte de mediu, dezbateri publice, buletine zilnice şi lunare privind 
calitatea aerului ambiental precum şi informaţii privind proiectele în care este 
implicată APM Covasna. 

• au fost actualizate informatiile privind protecţia naturii în judeţul Covasna fiind 
incluse informaţii privind reţeaua Natura 2000 în judeţul Covasna şi informaţii 



privind ariile protejate de interes naţional, informaţii privind managementul ariilor 
naturale protejate, date legate de custozii Natura 2000 şi centrele de reabilitare din 
judeţul Covasna. 

• A fost postat pe site-ul oficial al APM Covasna comunicate privind înregistarea 
producătorilor de baterii şi acumulatori şi de EEE  

• Au fost afişate pe site-ul oficial al APM informaţii legate de realizarea diferitelor 
baze de date în domeniul gestionării deşeurilor; 

• A fost postat pe site-ul oficial al APM comunicatul referitor la atenţionarea privind 
arderea miriştilor; 

De asemenea sunt afişate drepturile cetăţeanului la informaţia de mediu, comunicatele 
de presă, precum şi alte documente descărcabile. 

 
 OBIECTIPE SPECIFICE URMĂRITE 

 
1. În domeniul deşeuri, chimicale, protecţie sol şi subsol 

Colectarea, validarea şi prelucrarea datelor şi informaţii referitoare la gestionarea 
deşeurilor, pe următoarele domenii şi fluxuri de deşeuri şi substanţe chimice 
periculoase: 
 

a. Generarea şi gestionarea deşeurilor municipale şi industriale; 
Se realizează anual „Ancheta statistică privind generarea/colectare/tratarea deşeurilor 
industriale şi municipale”: În anul 2016 s-au colectat chestionarele aferente anilor 2014 
şi 2015 de la 260 operatori economici generatori de deşeuri, operatori economici 
autorizaţi pentru colectare/tratare deşeuri, operatori de salubrizare şi generatori de 
nămol din staţiile de epurare. Datele au fost introduse on-line în Sistemul Integral de 
Mediu (SIM) de către opertatorii economici raportori. 

b. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje; 
APM Covasna colectează lunar de la operatorii economici colectori de ambalaje datele 
privind cantităţile de ambalaje colectate/ valorificate;  
Se monitorizează periodic implementarea sistemului de colectare separată a deşeurilor 
de ambalaje la nivelul judeţului Covasna toate localităţile fiind dotate cu sisteme de 
colectare selectivă. 
S-au colectat chestionarele privind întroducerea pe piaţă a ambalajelor şi gestionarea 
deşeurilor de ambalaje de la operatortii economici/autorităţi locale care gestionează 
ambalaje şi deşeuri de ambalaje. În 2016 raporatrea datelor s-a realizat pe baza 
Ordinului 794/2012 pentru anul 2014 şi 2015. Raportarea datelor s-a relaizat în 
Sistemul Integrat de Mediu (SIM). În 2016 la nivelul judeţului Covasna au raportat 
date 11 colectori de deşeuri de ambalaje, 3 reciclatori de deşeuri de ambalaje din 
plastic, 43 de productători/importatori de bunuri ambalate care au obligaţia să 
raporteze cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională şi 45 autorităţi locale.  

c. Deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE); 



Au fost introduse în baza de date naţională raportările operatorilor economici autorizaţi 
în judeţ pentru colectare/tratare DEEE conform cerinţelor OUG 5/2015. În judeţul 
Covasna au raporat date 8 operatori economici autorizaţi pentru colectare/tratare  
DEEE. În anul 2016 au raportat date privind cantităţile colectate/tratate în anul 2015 de 
către 5 operatori economici. 

d. Vehicule scoase din uz (VSU); 
S-a continuat implementarea legislaţiei în domeniul vehiculelor scoase din uz (Legea 
212/2015). Datele obţinute de la 5 operatori economici autorizaţi pentru 
colectare/dezmembrare autovelicule scoase din uz se introduc în baza de date constituit 
la nivel naţional. În anul 2016 s-a realizat raportarea datelor aferente anului 2015. 
Datele au fost introduse on-line în Sistemul Integral de Mediu (SIM) de către 
opertatorii economici raportori. 

e.  Baterii şi acumulatori 
Au fost colectate raportările operatorilor economici autorizaţi în judeţ pentru colectare 
baterii şi acumulatori conform cerinţelor HG 1132/2008. În judeţul Covasna au raporat 
date 7 operatori economici autorizaţi pentru colectare baterii şi acumulatori. Cantităţile 
colectate în anul 2016 de 60,436 t. 

f. Echipamente cu PCB/PCT 
Se actualizează periodic inventarul operatorilor economici din judeţul Covasna, care 
deţin condensatori cu conţinut de PCB în funcţiune sau echipamente scoase din uz. În 
2016 au fost şi sunt în funcţiune în continuare 821 de condensatori cu conţinut de PCB 
la 13 deţinători. Echipamentele scoase din uz au fost eliminate în termenul stabilit de 
legislaţia în vigoare (HG 173/2000 cu completările şi modificările ulterioare), adică 31 
dec. 2010. În anul 2016 datele de raportare aferente anului 2014 au fost întroduse în 
aplicaţia SIM. 

g. Uleiuri uzate 
În vederea monitorizării  implementării Directivei 75/439/CEE privind eliminarea 
uleiurilor reziduale, amendată prin Directiva 87/10/CEE, transpusă în legislaţia 
naţională prin HG 235/2007 privind gestionarea uleurilor uzate, în anul 2016 s-a 
efectuat întroducerea datelor de raportare în aplicaţia SIM pentru cantităţile de ulei 
uzat generat/colectat/predat în anul 2014, de către 55 de raportori. 

h. Nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti 
În cadrul „Anchetei statistice” se colectează datele privind generarea/valorificarea 
nămolului rezultat de la 6 staţii de epurare a apelor uzate orăşeneşti. În anul 2016 s-au 
colectat chestionarele aferente anilor 2014 şi 2015, datele fiind întroduse în aplicaţia 
SIM. În anul 2016 au fost eliberate 3 permise de aplicare nămol pentru utilizarea 
nămolului din staţii de epurare în agricultură conform Ordinului 344/2004. 

i. Depozitarea deşeurilor 
Au fost monitorizate periodic cantităţile de deşeuri municipale generate şi eliminate. În 
anul 2016 s-au depozitat 46894 tone de deşeuri municipale pe depozitul conform din 
Braşov, în creştere faţă de anul 2015. 

j. Transportul deşeurilor pe teritoriul României; 



În anul 2016 au fost aprobate 3 Formulare de transport deşeuri periculoase (Anexa 1) 
pentru stocare temporară conform HG 1061/2008. 

k. Deşeuri rezultate din activităţile medicale 
- Se monitorizează în continuare situaţia deşeurilor medicale rezultate din 

activităţile spitalelor ale căror crematorii neconforme au fost închise; 
- Se urmăreşte situaţia transportatorilor de deşeuri periculoase şi a tratării 

preliminare a deşeurilor medicale; 
l. Monitorizarea utilizatorilor de substanţe chimice periculoase, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare în acest domeniu 
- Conform Regulamentului CE 1005/2009 privind substanţele care diminuează 

stratul de ozon, s-a procedat la actualizarea inventarului cu substanţele 
reglementate în anexele regulamentului pentru judeţul Covasna. În anul 2016 s-au 
colectat datele privind cantităţile de agenţi frigorifici aferente anilor 2014 şi 2015. 
Au fost întroduse în aplicaţia SIM-chimicale datele obţinute de la 32 operatori 
economici raportori.  
- În anul 2016 au fost întroduse în aplicaţia SIM-chimicale, datele privind 

consumul de substanţe/amestecuri chimice periculoase de către 
producătorii/utilizatorii de substanţe/amestecuri aferente anilor de raportare 
2014/2015. Datele solicitate au fost întroduse în aplicaţie de către 95 de raportori. 

În domeniul protecţiei solului şi subsolului  
În anul 2015 s-au introdus datele şi informaţiile deţinute în aplicaţia „sol-subsol” în 
Sistemul Integrat de Mediu. Inventarul siturilor petenţial contaminate/contaminate a 
fost realizat în 2008 şi conţine 20 de astfel de situri identificate. În anul 2016 nu s-a 
solicitat modificări în această aplicaţie. 
Monitorizarea proiecteleor implementate/in curs de implementare in domeniul 
gestionării  deşeurilor 
În perioada evaluată am urmărit implementarea proiectulor finalizate:  
Gestionarea selectivă a deşeurilor în zona Baraolt, beneficiar: Oraşul Baraolt în 
parteneriat cu comunele limitrofe: Aita Mare, Băţanii Mari, Brăduţ, Vârghiş, Belin, 
proiect finanţat prin Programul Phare 2005 CES finalizat în decembrie  2010.  
Prin programul Phare CES 2003 funcţionează 2 puncte de colectare selectivă a 
deşeurilor:  
Gestionarea selectivă a deşeurilor în oraşul Covasna - Beneficiar: Consiliul local oraş 
Covasna- amplasare puncte de colectare separată pentru PET- uri şi hârtie şi construire 
hală de sortare. Prin acest proiect au fost amplasate 30-platforme de colectare separată, 
dotate cu 60 de containere.  
Sistem de colectare şi gestiune a deşeurilor în zona Întorsura Buzăului –Beneficiar: 
Consiliul Local Întorsura Buzăului în parteneriat cu Consiliile locale ale comunelor 
Sita Buzaului, Barcani, Vama Buzăului (judeţ Braşov)- colectare selectivă şi realizare 
staţie de sortare. Prin acest proiect au fost amplasate 33 platforme de colectare 
separată, dotate cu câte 3 containere de colectare separată pentru PET, hârtie şi sticlă.  
Se raportează lunar la APM cantităţile deşeuri colectate separat prin aceste sisteme. 
 



Urmărirea stadiului implementării sistemelor integrate de gestionare a 
deşeurilor: 
Se urmăreşte periodic stadiul realizării  proiectului ”Sistem de management integrat al 
deşeurilor în judeţul Covasna”. Beneficiarul acestei investiţii este Consiliul Judeţean 
Covasna, proiectul a fost finalizat în  2016. Prin acest proiect în perioada 2013-2014 au 
fost închise şi ecologizate 2 depozite de deşeuri menajere de tip”clasa b” în mediu 
urban, care au sistat activitatea de depozitare în 16 iulie 2009. În perioada 2015-2016 
au fost finalizate lucrările de închidere a celor două depozite municipale neconforme 
cu perioadă de tranziţie, cu termen de sistare a depozitării 16 iulie 2017. În decembrie 
2015 au fost finalizate lucrările de construcţie a Centrului de Management Integrat al 
Deşeurilor în judeţul Covasna, care în anul 2016 încă nu a funcţionat, neavând operator 
economic desemnat; 
  

 
2. În domeniul Arii Protejate 

 
Asigurarea custodiei pentru ariile naturale protejate 
În vederea continuării implementării directivelor europene în domeniul protecţiei 
naturii (Directiva 92/43/CEE asupra conservării habitatelor naturale şi a speciilor 
sălbatice de floră şi faună şi Directiva 79/409/CEE privind protejarea păsărilor 
sălbatice), după declararea siturilor Natura 2000 (situri de importanţă comunitară - prin 
Ord 1964/2007 şi situri de protecţie specială avifaunistică – prin HG 1284/2007), 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna a încurajat organizaţii şi instituţii din judeţ 
să devină custozi ai siturilor Natura 2000, acordând în acelaşi timp suport 
organizaţiilor interesate.  
12 din cele 17 situri Natura 2000 aflate în competenţa Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Covasna au fost date în custodie, situl Natura 2000 Buzăul Superior 
ROSCI0280, Oltul Superior ROSCI0239, Apa Lina-Honcsok ROSCI0241, Apa Lina-
Honcsok ROSPA0169, Valea Râului Negru ROSPA0147 au rămas în administrarea 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna până la atribuirea în custodie. Pentru situl 
Natura 2000 Buzăul Superior ROSCI0280, în lipsa unui plan de management aprobat, 
au fost elaborate măsurile minime de conservare. 
 

nr crt nume sit tip sit custode 
persoana de 

contact date de contact 
1 ROSCI0056 

Dealul 
Ciocas - 
Dealul 

Viţelului 

sit de 
importanţă 
comunitară 

(pSCI) 

Consiliul 
Judetean 
Covasna 

Papp Endre 0267-311190 / 
0267-351229, 

office@kvmt.ro 

2 ROSCI0256 
Turbăria 

sit de 
importanţă 

Asociatia Pro 
Diversitas 

Petráss 
Istvan 

office@prodiversita
s.ro 0728312737 



Ruginosu 
Zagon 

comunitară 
(pSCI) 

Attila 

3 ROSCI0130 
Oituz - 
Ojdula 

sit de 
importanţă 
comunitară 

(pSCI) 

Ocolul Silvic 
Privat Bretcu 

Dimény 
György 

0267-368310, 
ospbretcu@yahoo.c

om 

4 ROSCI0037 
Ciomad - 
Bálványos 

sit de 
importanţă 
comunitară 

(pSCI) 

Asociatia 
Vinca Minor 

Para Zoltán 0729-276214, 
office@vincaminor

.ro 

5 ROSCI0242 
Tinovul Apa 

Roşie 

sit de 
importanţă 
comunitară 

(pSCI) 

Consiliul 
Judetean 
Covasna 

Papp Endre 0267-311190 / 
0267-351229, 

office@kvmt.ro 

6 ROSCI0091 
Herculian 

sit de 
importanţă 
comunitară 

(pSCI) 

Ocolul Silvic 
Privat Baraolt 

Bedő 
Olivér 

0730-711443 / 
0267-377119, 

ocolbaraolt@yahoo
.com 

7 ROSCI0111 
Mestecănişul 

Reci de la 
Reci 

sit de 
importanţă 
comunitară 

(pSCI) 

CJ Covasna Papp Endre 0267-311190 / 
0267-351229, 

office@kvmt.ro 

8 ROSPA0082 
Munţii 
Bodoc 
Baraolt 

sit de 
importanţă 
comunitară 

(SPA) 

Consiliul 
Judeţean 
Covasna 

Papp Endre 0267-311190 / 
0267-351229, 

office@kvmt.ro 

9 ROSCI0280 
Buzăul 

Superior 

sit de 
importanţă 
comunitară 

(pSCI) 

Agenţia pentru 
Protecţia 
Mediului 
Covasna 

Berde 
Lajos 

0267-323701, 
arii.protejate@apm

cv.anpm.ro 

10 ROSCI0374 
Râul Negru 

sit de 
importanţă 
comunitară 

(pSCI) 

Asociatia 
pentru 

Dezvoltare 
Comunitara 

Durabila 
"ALUTUS" 

Lazăr 
Cătălin 

tel.: 0754255954 

11 ROSPA0147 
Valea Râului 

Negru 

sit de 
importanţă 
comunitară 

(SPA) 

neatribuit Berde 
Lajos 

0267-323701, 
arii.protejate@apm

cv.anpm.ro 



12 ROSCI0036 
Cheile 

Vârghişului 

sit de 
importanţă 
comunitară 

(pSCI) 

Asociatia 
“Lumea 

Pierduta” 

Dénes 
Ildikó 

OSP Baraolt 
0267377119  Asoc. 

Lumea Pierdută 
0267378252 

13 ROSPA0037 
Dumbrăviţa-

Rotbav-
Magura 
Codlei 

sit de 
importanţă 
comunitară 

(SPA) 

SOR Brasov, 
Doripesco 

Dan 
Ionescu 

SOR Brasov 
0268471230 

14 ROSPA0169 
Tinovul Apa 

Lina-
Honcsok 

sit de 
importanţă 
comunitară 

(SPA) 

neatribuit Szabó 
Szilárd 

APM Harghita 
0266371313 

15 ROSCI0241 
Tinovul Apa 

Lina-
Honcsok 

sit de 
importanţă 
comunitară 

(pSCI) 

neatribuit Szabó 
Szilárd 

APM Harghita 
0266371313 

16 ROSCI0239 
Oltul 

Superior 
 

sit de 
importanţă 
comunitară 

(pSCI) 

neatribuit Berde 
Lajos 

0267-323701, 
arii.protejate@apm

cv.anpm.ro 

17 ROSCI0027 
Dealurile 

Homoroadel
or 
 

sit de 
importanţă 
comunitară 

(SPA) 

OSP Baraolt, 
Asociatia 
“Lumea 

Pierduta”, 
Carpaterra 

Dénes 
Ildikó, 
Benkő 
Lehel, 
Cantor 
Cătălin 

OSP Baraolt 
0267377119  Asoc. 

Lumea Pierdută 
0267378252, asoc. 
Carpaterra-Cantor 

Cătălin 
0740065169 

 
Realizarea planului de control privind ariile naturale protejate 
Au fost îndrumaţi şi instruiţi custozii ariilor naturale protejate în vederea exercitării 
custodiei în condiţiile legii şi conform bunelor practici în domeniul ariilor naturale 
protejate, inclusiv în vederea elaborării măsurilor de conservare, a regulamentelor, a 
planurilor de management al ariilor naturale protejate şi a rapoartelor anuale de 
activitate ale custozilor. 
Au fost emise recomandări şi propuneri de îmbunătăţire a activităţii custozilor. 
S-a organizat verificarea pe teren a siturilor care se afla in competenţa APM Covasna. 
Fiecare sit a fost verificat in cursul anului 2016. 
Au fost analizate rapoartele anuale de activitate ale custozilor. 
S-a efectuat monitorizarea custozilor/administratorilor, pentru verificarea activităţilor 
desfăşurate vizavi de managementul siturilor aflate în custodie/administrare. Cu ocazia 
monitorizării a fost verificat modul şi eficienţa de implementare a responsabilităţilor 



asumate de către custozi/administratori prin convenţia de custodie/contract de 
administrare. 
Au fost analizate măsurile de conservare, planurile de management elaborate de 
custozi şi au fost emise puncte de vedere cu privire la conţinutul şi forma acestora. 
Baza de date privind speciile şi habitatele de interes comunitar. Personalul din 
cadrul compartimentului a introdus datele cerute în Registrul Naţional Integrat IBIS 
(Integrated Biodiverity Information System) în termenul stabilit. 
 Alte obiective  
S-a continuat colaborarea personalului din cadrul Compartimentului Arii Protejate cu 
alte instituţii similare şi cu organizaţiile non-guvernamentale din judeţ şi din ţară.   
APM Covasna are o colaborare intensă cu primăriile din judeţ, pe diverse teme şi 
acţiuni. Legat de activitatea Compartimentului Arii Protejate,  APM Covasna participat 
la realizarea a 127 de procese verbale de constatare şi evaluare a pagubelor (106 de 
deplasări), în urma solicitărilor primite din partea primăriilor de a participa în comisiile 
de constatare şi evaluare a pagubelor provocate de animale sălbatice, conform 
prevederilor HG 1679/2008. 
Pentru îndeplinirea atribuţiilor de servici, personalul din compartimentul Protecţia 
Naturii, a efectuat  136 deplasări, pentru evaluări pagube, patrulări, solicitări şi 
sesizări, evaluarea floră faună, seminarii, dezbateri şi întâlniri. În perioada evaluată, 
cca. 53% din timpul de lucru a fost alocat activităţiilor de teren şi deplasărilor. În 
cadrul proiectului WolfLIFE s-au efectuat de către personalul implicat în 
implementarea proiectului 86 de zile de deplasare (parţial şi constatarea pagubelor) 
însemnând 33.6% din zilele lucrătoare pentru perioada de evaluare. 
Compartimentul Biodiversitate din cadrul APM Covasna coordonează procesul de 
evaluare a carnivorelor mari din judeţ. În anul 2016 am participat la completarea 
fişelor de evaluare pe teren la cele 34 fonduri de vânătoare.  
În cadrul activităţiilor de birou, au fost eliberate 56 puncte de vedere către serv AAA 
care au fost integrate în luarea deciziilor de autorizare, 12 declaraţii ale autorităţii 
responsabile privind siturile N2000 pentru proiecte, 8 avize favorabile pentru 
organizarea unor evenimente automobilistice şi 10 avize favorabile pentru tăiere 
arbori. Au fost eliberate 44 de autorizaţii de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau 
comercializare în baza Ordinului 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a 
activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul 
naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale 
vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, 
fauna sălbatice şi a importului acestora.  
Personalul biroului Arii Protejate a susţinut prezentări cu ocazia săptămânii Școala 
altfel pe tema protecţiei naturii, precum şi prezentări pentru popularizarea proiectului 
WolfLife. 
 

 
 



3.  În domeniul Reglementări 
 
Optimizarea activităţilor privind emiterea actelor de reglementare a fost 
orientată către două direcţii: 
a) de natură legislativă, prin: 
• însuşirea corespunzătoare şi în mod uniform a legislaţiei, prin asigurarea participării 
personalului serviciului AAA la diferite instruiri, şedinţe de lucru organizate în acest 
scop; 
• aplicarea corectă a legislaţiei; 
• respectarea termenelor impuse de lege; 
• informarea, consultarea publicului în etapele procedurilor de emitere a actelor de 
reglementare, participarea publicului la luarea deciziilor.  
 
b) de natură organizatorică, prin: 
• urmărirea în permanenţă a conţinutului actelor de reglementare, în scopul asigurării 
calităţii acestora 
• implementarea Sistemului Integrat de Mediu (SIM) pentru înregistrarea, urmărirea 
şi eliberarea actelor de reglementare; 
• implicarea şi participarea nemijlocită la corecta aplicare a legislaţiei de mediu; 
• organizarea de şedinţe de lucru pentru conştientizarea şi rezolvarea problemelor 
apărute în derularea procedurilor de emitere a actelor de reglementare; 
• implicare în buna colaborare dintre compartimente pentru soluţionarea oricăror 
detalii de procedură; 
• urmărirea atentă a aplicării corecte a legislaţiei de mediu, precum şi a respectării 
termenelor impuse de lege; 
• asigurarea unui program de lucru flexibil cu publicul pentru depunerea solicitărilor, 
ridicarea actelor de reglementare şi consiliere; 
• arhivarea documentaţiilor atât în format electronic (în cadrul SIM), cât şi pe suport 
hârtie; 
 
În anul 2016  Serviciul  Avize, Acorduri, Autorizaţii a emis 1468 de acte: 
• 770 clasări notificări in cadrul procedurii EIA 
• 103 decizii de încadrare proiecte pe procedură simplificată (fără EIA/EA) 
• 2 avize Natura 2000 
• 84 autorizaţii de mediu 
• 2 autorizatii integrate de mediu 
• 29 transferuri de autorizaţii de mediu 
• 260 revizuiri de autorizaţii de mediu  
• 58 decizii de adoptare planuri, programe fără aviz de mediu 
• 62 adeverinţe, puncte de vedere FEADR/PNDR/POS 
• 40 decizii respingere, sistări documentaţii 



• 52 decizii menţinere acte de reglementare 
• 1 revizuire acord de mediu 
• 5 obligaţii de mediu 
În anul 2016, Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii a organizat şi participat la: 
• 2 dezbateri publice; 
• 33 şedinţe ale Comitetului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit 
Comparativ cu anii 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, situaţia actelor de reglementare 
emise de APM Covasna este prezentată în tabelul şi graficul de mai jos: 
 

 ACTE DE REGLEMENTARE 2012 2013 2014 2015 2016 
clasari 591 671 624 637 770 
decizii incadrare 112 78 113 91 103 
acord de mediu 2 2 3 2 0 
aviz natura 2000 9 3 7 2 2 
autorizatii de mediu 241 201 109 85 84 
autorizatii integrate de mediu 0 0 0 2 2 

transfer autorizatii 16 20 29 23 29 
revizuiri autorizatii 14 20 63 165 260 
avize de mediu 2 2 0  0 0 
decizii de adoptare fara aviz de 
mediu 

40 52 40 46 58 

solicitari FEADR/PNDR/POS 174 156 127 220 62 

respingere documentaţii 7 1 6 66 40 

decizii mentinere 0 11 44 26 52 
revizuire avize, acorduri 0 1 2 1 1 

obligaţii de mediu 5 10 9 7 5 

TOTAL 1213 1228 1176 1371 1468 
 
Situaţia cererilor/dosarelor online aferente domeniului Reglementări, introduse în 
sistem începând cu data de 01.10.2013, la nivelul Serviciului Avize, Acorduri, 
Autorizatii, se prezintă astfel (conform Serviciului Sisteme Informatice al ANPM): 



Tip cerere 

Nr. de cereri 
online 

aferente 
domeniului 

Reglementări 
(din 

Webform 
Extern) 

Tip act 
reglementare 

Nr. dosare 
sincronizate 

Nr. dosare 
sincronizate 

cu acte 
emise  

Nr. de acte 
de 

reglementare 
emise prin 
Webform 

Intern 

Dosar acord 
mediu 

838 792 138 

Dosar revizuire 
acord de mediu 

2 2 0 

Dosar aviz mediu 9 9 7 

Cerere acord de 
mediu 

961 

Dosar autorizatie 
mediu 

2 1 1 

Dosar autorizatie 
mediu 

237 221 140 Cerere 
autorizatie de 
mediu 

321 
Dosar revizuire 
autorizatie mediu 

6 6 1 

Cerere 
autorizatie 
integrata de 
mediu 

5 
Dosar autorizatie 
integrata mediu 

5 4 4 

Dosar aviz mediu 40 36 25 
Dosar acord 
mediu 

18 16 2 Cerere aviz de 
mediu 

77 
Dosar autorizatie 
mediu 

2 2 2 

Dosar revizuire 
autorizatie mediu 

107 92 22 

Dosar autorizatie 
mediu 

4 4 4 

Dosar revizuire 
acord de mediu 

2 2 0 

Cerere revizuire 
act reglementare 

431 

Dosar aviz mediu 1 1 0 
Dosar transfer 
acte reglementare 

20 18 2 
Cerere transfer 
act reglementare 

33 
Dosar autorizatie 
mediu 

2 2 0 

TOTAL 1828   1295 1208 348 
 



Activitatea Serviciului Avize, Acorduri, Autorizaţii s-a desfăşurat în conformitate cu 
prevederile legale şi cu o bună eficienţă. S-au organizat dezbateri publice în cadrul 
procedurilor SEA şi EIA pentru planurile/proiectele care ar fi putut să aibă impact 
semnificativ asupra mediului şi aproape săptămânal s-a organizat şedinta Colectivului 
de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit pentru a dezbate şi analiza 
planurile, programele, proiectele şi activităţile aflate în procedură de reglementare.  
 
În anul 2016 au existat plângeri prealabile formulate împotriva unor acte de 
reglementare emise de APM Covasna pentru Fabrica de prelucrare şi debitare a 
lemnului de la Reci, aparţinând SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL şi a 
Instalaţiei de producere a energiei termice şi electrice pe cogenerare, pe bază de 
biomasă, cu capacitate de 60 MW, amplasată la Reci, care aparţine SC 
BIOELECTRICA TRANSILVANIA SRL. 
Se află pe rol 7 dosare, 6 la Tribunalul Bucureşti şi unul la Tribunalul Cluj. Pentru 
două dintre dosare a fost formulată sentinţa prin care a fost dat câştig de cauză pentru 
APM Covasna, dar reclamanta poate formula recurs. 
Personalul Serviciului AAA implicat în elaborarea actelor de reglementare atacate a 
răspuns tuturor sesizărilor formulate şi a participat la toate acţiunile generate de aceste 
procese. 
 
În cursul anului 2016 au fost emise două autorizaţii integrate de mediu pentru  S.C 
AUTOLIV ROMANIA SRL - Divizia de volane WRO Sfântu Gheorghe şi PALL 
ANDOR I.I. – Fermă de creştere şi îngrăşare suine Lemnia.  
În cazul instalaţiilor care intră sub incidenţa Directivei 96/82/EC SEVESO (transpusă 
prin Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt 
implicate substanţe periculoase), sunt efectuate verificări comune, inclusiv cu 
participarea ISU Covasna. În judeţul Covasna există 2 obiective care intră incidenţa 
Directivei SEPESO (Depozit GPL al SC Delta Gas Cov SRL, punct de lucru Bodoc, 
încadrat cu Risc Major şi Depozit explozibil SC Austin Powder SRL, punct de lucru 
Bixad, încadrat cu risc minor.  
A fost urmărită, de asemenea, conformarea obiectivelor aflate sub Directiva COP 
solvenţi  apartinand SC REGINA COMSERV SRL, Sf. Gheorghe şi SC ICCO SRL 
Întorsura Buzăului. 
 

4.  În domeniul Monitorizare 
 
Organizarea şi operarea reţelelor locale de monitorizare integrată a factorilor de 
mediu 
Reţeaua judeţeană de monitorizare a factorilor de mediu din judeţul Covasna se 
compune din: 



• Reţeaua proprie a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, cu ajutorul 
staţiilor automate de monitorizare a calităţii aerului (contractul 84/2006 încheiat 
între MMDD şi DATAMAT Italia) 

• Reţeaua Companiei “Apele Romane”, care furnizează date către APM Covasna; 
• Reţeaua Staţiilor Meteorologice din judeţul Covasna care furnizează date 

meteorologice prin Agenţia Naţională de Meteorologie (la solicitarea APM); 
• Toate unităţile urbane de gospodărire locală, care exploatează reţele de 

canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate; 
• Unităţi economice care prezintă un anumit risc de poluare, ce transmit 

centralizatoare de date cu frecvenţă lunară. 
Reţeaua de monitorizare a factorilor de mediu la nivelul judeţului Covasna, a fost 
concepută şi realizată în principal utilizând instrumentul global reprezentat de 
Programul de guvernare emis de Guvernul României pentru perioada 2013-2016, 
privind calitatea aerului, radioactivitatea şi zgomotul şi nu în ultimul rând ameliorarea 
mediului urban, dar şi cel rural. În conformitate  cu Ordinul Ministrului Mediului nr. 
546 din 13 mai 2008, cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Agenţiilor 
Judeţene pentru Protecţia Mediului, SERVICIUL MONITORIZARE şi 
LABORATOARE din cadrul APM Covasna, exploatează următoarele reţele de 
monitorizare a factorilor de mediu:   
 
a) monitorizarea calităţii aerului in judeţul Covasna, este urmărită prin:  
• 1 staţe automată de monitorizare calitate aer, CV-1 

 

 
• 1 punct fix pentru supravegherea manuală a calităţii aerului, amplasat  la sediul 

APM Covasna.  
 Indicatori   monitorizaţi:SO2, NH3, NO2; 

Ritmicitate: SO2, NH3, NO2 – zilnic (24h), precipitaţii – la producere, pulberi 
sedimentabile – lunar;     

• 1 punct recoltare precipitaţii amplasate în Sf. Gheorghe, str. Grigore Bălan, 
nr.10, sediul APM Covasna; 

• 9 puncte recoltare pulberi sedimentabile amplasate în Sf.Gheorghe (2), 
Tg.Secuiesc (3), Intorsura Buzăului (2), Baraolt (2), Covasna (1). 

 
Total indicatori – aer - analizaţi în anul 2016 - manual: 1036 
Notă:  Datorită defectării pompei de aer, începând cu luna octombrie, nu au fost 
efectuate determinări. În luna Decembrie 2016 s-a iniţiat achiziţia unei noi pompe de 
aer. 

TIP STATIE AMPLASAMENT INDICATORI 
ANALIZAŢI 

CV-1:Fond 
regional 

Jud.Covasna, Sf.Gheorghe, 
str.LuncaOltului  

SO2,NOx-NO-NO2,CO,O3, 
PM10, Benzen 



 
b) monitorizarea calităţii radioactivităţii in judeţul Covasna, este urmărită:  
Continuu prin staţia automată de monitorizare a debitului dozei gama absorbită în aer 
cu transmiterea datelor în timp real, situată în Sf. Gheorghe, judeţul Covasna.  
 
c) monitorizarea calităţii zgomotului ambiental in judeţul Covasna, este urmărită 
prin:  
•  Determinări ale nivelului de zgomot prin măsurători cu sonometrul, în zonele 

descrise de colecţia de stasuri şi standarde: SR 10009/1988, SR ISO 
1996/1/2/2008, SR 6161/2008, având în vedere faptul că obiectivelor din judeţul 
Covasna nu li se pot aplica prevederile HG 321/2005, republicată în 2008. 

•  La cererea agenţilor economici ca urmare a controalelor sau sesizărilor 
înregistrate de  APM Covasna sau Garda Naţională de Mediu-CJ Covasna. 

• Prin proceduri combinate de numărători de autovehicule/vehicule feroviare în 
trafic, pe arterele de interes din cele două municipii ale judeţului Covasna, 
înregistrându-se totodată şi nivelul de zgomot cu apartura de măsură - 
sonometrul Brüel & Kjaer. 
 

Total determinări  – zgomot - monitorizare în anul 2016: 31 
 
d) monitorizarea calităţii apelor in judeţul Covasna, este urmărită prin:  
• Reţeaua Companiei “Apele Române”, care furnizează date către APM Covasna; 
• Operatorul Regional de Apă, care exploatează reţele de alimentare, canalizare şi 

staţii de epurare a apelor uzate din judeţul Covasna; 
• Comenzi şi solicitări ale agenţilor economici, ca prestări de servicii ale APM 

Covasna; 
 
Total determinări  – deşeuri (apa uzată, nămoluri) – prestare servicii APM - în anul 
2016: 63  
Total determinări – aer -  prestare servicii APM - în anul 2016: 2 
 
Asigurarea funcţionării şi organizării laboratorului aparţinând agenţiei 
Laboratorul de încercări a APM Covasna funcţionează în conformitate cu organigrama 
APM Covasna, statul de funcţii şi statul de personal aprobat de forurile superioare. 
Deşi laboratorul nu este acreditat, întreaga sa activitate se subordonează respectării cu 
stricteţe a Manualului Calităţii însuşit de personalul încadrat în laboratorul APM 
Covasna. 
 
PROBLEME ÎN DESFĂŞURAREA ACTIPITĂŢII: 
• Funcţionarea deficitară a staţiei de fond regionale pentru monitorizarea calităţii 

aerului datorită defecţiunilor apărute la diferite echipamente (sistem aer 
condiţionat, analizoare de SO2, CO, PM10 şi benzen). 



• Variaţii ale parametrilor energiei electrice de alimentare a staţiei de monitorizare 
a calităţii aerului; 

 
Transmiterea in termen a rapoartelor de sinteză privind starea mediului 
Rapoartele privind starea mediului lunare şi semestriale au fost transmise în termen. 
Raportul anual privind starea mediului în judeţul Covasna a fos transmis către ANPM, 
în forma solicitată fiind publicat pe pagina WEB. 
 
Alerte in caz de poluări accidentale 
În anul 2016 nu s-a  semnalat  poluări accidentale.  
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIP 
Gheorghe NEAGU 

 
 
 
 
Punctul 2   
 

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET COPASNA 
 

 

RAPORT 

privind activitatea Direcţiei Judeţene pentru vport şi Tineret 

Covasna în anul 2016 
 
 
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna este un serviciu public 

deconcentrat în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului care are atribuţii stabilite 
prin Legea Educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, modificată şi completată ulterior, 
Legea tinerilor 350/2006 modificată şi completată ulterior, Legea voluntariatului nr. 
195/2001 modificată şi compeltată ulterior, precum şi HG nr. 11/09.02.2013 privind 
organizarea şi funcţionarea MTS. 

 

COMPARTIMENTUL SPORT 

 D.J.S.T. Covasna pe baza Programului de Guvernare precum şi a Strategiei de 
organizare şi dezvoltare a activităţii de educaţie fizică şi sport din Jud. Covasna, pornind 
de la realităţile existente în mişcarea sportivă covăsneană, în anul 2016 a întreprins 
măsuri care vizează în principal perfecţionarea organizării şi înbunătăţirii conţinutului 



întregii activităţi, realizarea principalelor atribuţii, în centrul atenţiei situându-se 
asigurarea organizatorică şi materială a acţiunilor sportive proprii, sprijinirea unităţilor 
sportive din judeţ, rezolvarea problemelor unităţilor sportive şi a sportivilor. 

Activitatea sportivă a fost organizată pe 3 programe: 

a)    Promovarea sportului de performanţă 
b)    Sportul pentru toţi  
c)    Întreţinere, funcţionare şi dezvoltarea bazei materiale sportive 

 
a) Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din programul 

„Promovarea sportului de performanţă” 
 

Pentru anul 2016, DJST Covasna a stabilit o serie de obiective şi indicatori de 
performanţă pentru sporirea prestigiului judeţului pe plan naţional şi internaţional prin 
susţinerea ramurilor de sport şi stimularea sportivilor de înaltă performanţă internaţională 
cât şi a celor de interes naţional practicate în Jud. nostru.  

Pentru îndeplinirea acestor obiective s-a acţionat în următoarele direcţii: 
1. Nominalizarea şi susţinerea pregătirii speciale a sportivilor cu reale perspective de 

calificare şi participare la Jocurile Olimpice de vară 2016, Campionate mondiale, 
Europene şi Balcanice în principal la ramuri sportive precum atletism, lupte libere-fete,  
inot, etc.în general sporturile olimpice 

2. Susţinerea activităţii sportive de performanţă la nivel judeţean, în perspectiva 
promovării la cel mai înalt nivel naţional. 
În 2016 nu au fost alocate fonduri din transferuri de către MTS către  DJST Covasna. 

 
 
  MEDALII OBŢINUTE LA CAMPIONATELE NAŢIONALE ŞI  CUPA ROMÂNIEI  
 

 Aur Argint Bronz Total  
Alpinism  1 3 4 
Atletism 5 6 3 14 
Baschet  2  1 3 
Duatlon-triatlon 3 4  7 
Înot  3 2  5 
Judo  5 5 6 16 
Ju-jitsu 28 18 22 68 
Karate  36 51 60 147 
Lupte libere  10 5 15 30 
  Total: 92 92 110 294 

 
 



 
MEDALII OBŢINUTE LA COMPETIŢII INTERNAŢIONALE OFICIALE 

 
Sportivi în loturile naţionale: 
 Atletism: Bobocea Claudia, Trofin Cosmin 

Baschet: Annemarie Părău, Andreea Huţanu, Ancuţa Stoenescu, Csurulya Helga 
Ecvestra: Bartha Eduard 
Inot: Raluca Artenie 
Karate: Székely Kadocsa, Bartok Róbert, Gyergyai Róbert 
Lupte Libere: Incze Kriszta, Linguraru Mădălina, Adina Popescu, 

 Vitalyos Alpár, Nichifor Levente 
 Motociclism: Tompa Krisztián, Ördög Zoltán, 

Triatlon-Duatlon: Daniel Attila 
Tenis de masă: Mike Boroka 

 
b) Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din programul „Sportul pentru 

toţi” 
Obiectivul principal în acest program la reprezentat crearea unui cadru social şi 

organizatoric favorizant, susţinut de DJST Covasna în parteneriat cu Asociaţiile  Sportive 
din judeţ, cu filiala Covasna a Academiei Olimpice Române, cu Inspectoratul Şcolar 
Judeţean şi Consiliile locale pentru stimularea şi sprijinirea practicării activităţilor fizice 
şi sportive de către un număr cât mai mare de cetăţeni într-un cadru organizat în vederea 
menţinerii sănătăţii.   
 Astfel s-au organizat competiţii sportive de mare anvergură cum ar fi: Zilele 
Sportive Sf. Gheorghe, Ziua de alergare Gall Lajos ed.XXVI, Semimaratonul Sfantu 
Gheorghe, Crosul Tineretului,  Crosul Copiilor, Cupa Sprint, Cupa Eu Înot precum şi 

 Aur Argint Bronz 
ATLETISM  1- Campionat 

Balcanic 
1- Campionat 
Balcanic 

1- Campionat 
Balcanic 

ECVESTRA 2- Campionat 
Balcanic 

  

JU JITSU 2- Campionat 
Balcanic 

 2- Campionat 
Balcanic 

KARATE   2- Campionat 
European 

LUPTE 
LIBERE 

1-Campionat 
European  
1-Campionat 
Balcanic 

 2-Campionat 
Balcanic 

TRIATLON - 
DUATLON 

 1- Campionat 
European 

 

TOTAL 7 2 7 



Campionatele Judeţene Şcolare la ramurile sportive: atletism, baschet, handbal, fotbal, 
rugby, tenis de masă, şah, cât şi Crosul Olimpic, Zilele Comandăului, Zilele Vălcelelor, 
Cupa Zilele oraşului Covasna, pentru care s-au incheiat protocoale de parteneriat. 
         Prin acţiunile organizate, a fost atrasă o mare parte a populaţiei, la activităţi de 
practicare a sportului pentru sănătate şi recreere, precum şi menţinerea şi valorificarea 
tradiţiilor în domeniul sportului pentru toţi. 
 

c) Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din programul „Întreţinere, 
funcţionare şi dezvoltare a bazei materiale sportive”  

La sediul D.J.S.T. Covasna există 4 terenuri de tenis de câmp, un teren sintetic de 
minifotbal cu  instalaţie de nocturnă. Prin prestarea de servicii către terţi obţinem venituri 
proprii. 

 Stadiul realizării protocoalelor sau convenţiilor de parteneriat încheiate cu 
primăriile, inspectoratele şcolare judeţene şi alte instituţii 
 În anul 2016  s-au încheiat un număr de 58 protocoale de colaborare în 
parteneriat cu administraţiile publice locale, asociaţiile şi cluburile sportive din judeţ. 

Organizarea şi derularea calendarului sportiv local şi judeţean 
În cadrul programelor desfăşurate, principalul instrument de lucru l-a constituit 

“Calendarul Competiţional al Judeţului Covasna”. 
La realizarea calendarului sportiv de performanţă s-a ţinut seama de Planul anual 

de organizare şi desfăşurare a activităţii sportive din judeţ, urmărindu-se îndeaproape 
realizarea obiectivelor concrete ale ramurilor şi unităţilor sportive. 

La constituirea calendarului sportiv judeţean, asociaţiile sportive şi cluburile 
interesate în organizarea unor acţiuni sportive din judeţ au transmis propuneri privind 
întocmirea calendarului sportiv judeţean. 
 Pe parcursul anului s-au desfăşurat şi alte acţiuni neincluse iniţial în acest 
Calendar Competiţional, acţiuni organizate la nivelul oraşelor şi comunelor din judeţ. 
Trebuie remarcat Consiliul Local Tg.Secuiesc care a organizat un număr mare de 
competiţii locale tradiţionale. 
 
 Analiza realizării calendarului sportiv judeţean s-a efectuat trimestrial, iar lunar s-
a raportat stadiul îndeplinirii acestuia la MTS 
Nr. 
crt. 

DENUMIREA INDICATORULUI 
 
Propus 

 
Realizat  

1 Nr. de competiţii cuprinse în calendarul sportiv al 
D.J.S.T. 

             a) realizate 
din care      b) finanţate 

142 
 
125 

 
a) 91 
 b) 81 

2 Valoarea totală a cheltuielilor efectuate pentru 
organizarea şi desfăşurarea comp. sp. prev. în calendarul 
DJST 

50.000 52.871 

3 Cost mediu al unei competiţii din calendarul sportiv al 400 607 



DJST                                    (2:1 b) 
4 Număr total de comp.org.în judeţ, altele decât cele 

prevăzute în calendarul sportiv al DJST 
 6 

 
 Deasemenea am prezentat trimestrial Instituţiei Prefectului Judeţului Covasna 
modul de îndeplinire a obiectivelor. 

 
Situaţia sportului şcolar din judeţ şi propuneri de optimizare a acestuia 
La nivelul judeţului activitatea sportivă şcolară se desfăşoară la 2 Cluburi 

Sportive Şcolare. Aceste două unităţi sunt: 

1.Clubul Sportiv Şcolar din Sf. Gheorghe cu următoarele secţii: atletism, 
gimnastica băieţi, baschet fete şi băieţi, handbal fete şi băieţi, lupte libere fete şi băieţi.  

2. Liceul Teoretic Nagy Mozes Tg. Secuiesc cu următoarele secţii: baschet 
băieţi, handbal fete, judo, tenis de masă.   

În cadrul programului „Sportul pentru Toţi”, Inspectoratul Şcolar Judeţean a 
organizat campionate judeţene şcolare la toate ramurile sportive ce se practică în judeţ: 
atletism, baschet, handbal, fotbal, volei, tenis de masă, şah, badminton, gimnastică, 
DJST asigurând premiile (cupe şi medalii) primilor  trei clasaţi. 

  Competiţiile sportive comune ale Inspectoratului Şcolar şi Direcţiei pentru 
Sport au cuprins toate categoriile de vârstă şcolară şi acestea au constituit un prilej de 
selecţie pentru unităţile sportive şcolare. 

Situaţia constituirii asociaţiilor judeţene pe ramură de sport, precum şi a 
asociaţiilor sportive fără personalitate juridică 

DJST Covasna, începând cu anul 2002, a sprijinit acţiunea de transformare, 
reorganizare şi constituire a structurilor sportive în conformitate cu prevederile Legii 
69/2000, în scopul organizării activităţii sportive prin cluburi, asociaţii sportive fără 
personalitate juridică, asociaţii judeţene pe ramuri de sport. În Jud. Covasna sunt 
constituite 4 Asociaţii Judeţene pe ramură de sport:  

- Asociaţia judeţeană de Atletism 
- Asociaţia judeţeană de Baschet 
- Asociaţia judeţeană de Fotbal 
- Asociaţia judeţeană Sportul pentru Toţi 

 
Asociaţii sportive fără personalitate juridică la 31 decembrie 2016 sunt în număr 

de 137, dintre care  72 sunt asociaţii sportive şcolare. 
În anul 2016  au fost înfiinţate 13  asociaţii sportive fără personalitate juridică. 
 
Aprecierea şi evaluarea situaţiei personalului salariat cu atribuţii în domeniu                        
Printr-o muncă colectivă, personalul cu atribuţii în domeniul sportului împreună 

cu conducerea, au coordonat şi îndrumat activitatea sportivă a Judeţului Covasna, 
achitându-se  de sarcinile avute. 

 



Situaţia şi modul de funcţionare a sistemului de medicină sportivă şi asistenţă 
medicală în judeţ (asistenţă medicală la antrenamente şi competiţii, acordarea avizului 
medical, etc) 

În Jud. Covasna nu există un cabinet propriu-zis de medicină sportivă, asistenţă 
medicală la competiţiile sportive fiind asigurată de un singur medic de specialitate în 
persoana dr. Bencze Sarolta, pensionara şi 2 asistenţi medicali. 
 Acordarea avizului medical pentru sportivi se efectuează conform unor 
programări stabilite de comun acord cu asociaţiile sportive şi  cluburile din judet. 
 

Măsuri şi modalităţi de îndrumare şi control în teritoriu 
În cursul anului 2016, în baza programării vizitelor la structuri sportive şi la 

administraţiile publice locale s-au efectuat deplasări în toate oraşele din judeţ, unde s-
au dezbătut cu primarii şi viceprimarii oraşelor, precum şi cu alte persoane implicate în 
activitatea sportivă a judeţului, aspectele privind dezvoltarea activităţii sportive, baza 
materială şi înfiinţarea de noi structuri sportive în aceste localităţi.Referenţii de 
specialitate s-au implicat permanent în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor cuprinse 
în calendarul competiţional. 

 
Relaţia şi sprijinul acordat de Direcţia judeţeană, clubului din subordinea MTS 

asociaţiilor judeţene pe ramură de sport şi celorlate structuri sportive, conform legii 
D.J.S.T. Covasna şi în anul 2016 a acordat sprijin Clubului Sportiv Municipal din 

toate punctele de vedere. Împreună am organizat competiţiile: „Cupa 1 Iunie” la 
handbal, „Cupa Unirii ” la handbal, ,, Cupa CSM ” la judo şi jiu jitsu. 

Considerăm relaţia dintre D.J.S.T. şi C.S.M. ca fiind normală. 
                  

Rolul şi implicarea Direcţiei judeţene în susţinerea şi organizarea activităţii 
sportive în comunele şi oraşele mari 

În cadrul programului Sportul pentru toţi, DJST Covasna a acordat sprijin 
financiar şi metodic în vederea organizării serbărilor oraşelor, acţiuni de mare 
anvergură.  Cu Primăriile orselor Sfantu Gheorgher, Covasna, comunelor Comandău, 
Valcele s-au organizat Zilele oraului sau comunei, acţiuni considerate de către 
participanţi ca fiind foarte reuşite. 

Tot cu sprijinul primarilor şi viceprimarilor, fiecare unitate sportivă a întocmit 
proiecte de calendar sportiv pe anul 2016, unde au fost cuprinse toate competiţiile 
sportive. 

 

Modalităţi de colaborare cu organele administraţiei publice locale, inspectoratul 
şcolar judeţean, alte instituţii implicate în sport 

Datorită unei conlucrări bune cu organele administraţiei publice locale, s-a reuşit 
ca sportivii să se bucure de o mai mare susţinere financiară. Astfel Consiliul Judeţean 
şi Primăria municipiului Sf. Gheorghe a acordat sprijin financiar echipei de baschet 



feminin Sepsi Sic din Liga Nationala, echipei de futsal div. A, echipei de fotbal OSK şi 
altor entitati sportive pe baza de proiecte. Menţionăm faptul că în anul 2016 Consiliul 
Local al municipiului Tg. Secuiesc a fost alături de sportul din zonă, susţinând material 
discipline ca: fotbal, handbal, baschet, tenis de masă, hochei, etc. 

         În vederea realizării obiectivelor propuse DJST Covasna a colaborat şi în cursul 
anului 2016 cu Prefectura, Primăriile, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi cu diferite 
organizaţii, agenţi economici, persoane fizice şi juridice care au posibilitatea şi dorinţa 
de a contribui la susţinerea activităţii sportive din judeţ. 
 Împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean s-au organizat  campionate judeţene 
şcolare la toate ramurile sportive: atletism, baschet, handbal, fotbal, rugby,şah, tenis de 
masă şi pe această cale aducem mulţumiri inspectorului de specialitate Farkas Csaba, 
profesorilor şi antrenorilor din cadrul structurilor sportive judeţene. 
 Dorim să aducem mulţumiri instituţiilor şi firmelor care prin sprijinul lor, au 
contribuit la organizarea şi desfăşurarea activităţilor sportive din judeţ. 
 
            Anexa 1. 
Tabel nominal cu protocoalele/convenţiile de parteneriat încheiate cu DJST: 
 
Nr.
Crt 

Partenerul Obiectul protocolului Perioada 
încheiată 

1. Primăria orasului 
Covasna 

Org. în comun a acţiunii „Memorialul 
Lorincz Zsigmond, -schi alpin 

17.01.2016 

2. AS Viitorul  
Sf.Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii „Cupa 
Unirii”-futsal 

24.01.2016 

3. Clubul de Şah Cavalerul 
Sf. Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii „Cupa 
Weekwnd” -şah  

24.01.2016 

4. Clubul Nagy Mozes TG. 
Secuiesc 

Org. în comun comp. 
sportive”Memorialul Kelemen 
Attila”-tenis de masă 

27.02.2016 

5. AS Atletico Steaua 
Intorsura Buzaului 

Org. în comun a acţiunii „Cupa 
Stefan Miu”-fotbal 

02-
03.04.2016 

6. Liceul Tehnologic”Berde 
Aron”Sf. Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii”Cupa Berde 
Aron”-futsal 

4-5.03.2016 

7. Palatul Copiilor Sf. 
Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii „Trofeul 
Gerar”-schi alpin 

04-
06.02.2016 

8. Clubul Master Karate Sf. 
Gheorghe 

Org.în comun a acţiunii „Cupa 
Master Karate” 

14.03.2016 

9. Asociaţia Sepsi ISE Sf. 
Gheorghe 

Org.în comun a acţiunii” Memorialul 
Ungvari Andras”-ed.a V-a-baschet 

03.04.2016 

10. AOR Filiala Covasna Org.în comun a acţiunii „Pentatlon 
Olimpic Scolar” 

05.04.2016 

11. ISJ Covasna Org.în comun a actiunilor din cadrul  06.04.2016 



„ONSS” 
12. ISJ Covasna Org.în comun a actiunilor din cadrul  

„ONSS” 
14.04.2016 

13. Şcoala Gimnazială 
„Molnar Jozsias” Tg. 
Sec. 

Org.în comun a acţiunii „Crosul 
Primaverii”„Cupa Molnar Jozsias 

14.04.2016 

14. CS Sport-All Org.în comun a acţiunii ”Cupa Sport-
All”-karate 

16.04.2016 

15. Colegiul Naţional Mihai 
Viteazul Sf. Gheorghe 

Org.în comun a acţiunii”Cupa de 
minifotbal”-futsal 

18.04.2016 

16. Clubul Copiilor Baraolt Org. în comun a acţiunii”Festivalul 
International de Dans şi 
Gimnastica”ed.XX-a  

23.04.2016 

17. A.S.Gall Lajos 
Sf.Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii „Ziua de 
alergare Gall Lajos”ed.a 26-a 

23.04..2016 

18. AS Lic.T Nagy Mozes Org. în comun a acţiunii”Cupa KSE”-
tenis de masă 

07.05.2016 

19. Clubul Copiilor 
Tg.Secuiesc 

Org. în comun a acţiunii „Concurs 
international de Majorete şi Fanfara” 

08.05.2016 

20. Asoc.Club Sportiv de 
Bowling Sf. Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii ”Camp. 
Judetean” 

12.05.2016 

21. Liceul Tehn.”Constantin 
Brancusi”Sf. Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii „Scoala 
Altfel” 

13.05.2016 

22. CS Club T13 Org.în comun a acţiunii”Cupa Izo 
Plus Building”-tenis 

14.05.2016 

23. AS Topspin Sf. 
Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii „Cupa 
Sf.Gheorghe”tenis de masă 

14.05.2016 

24. CS Ciprian Org. în comun a acţiunii”EU inot”- 
inot 

14.05.2016 

25. Clubul Auto Crono Sf. 
Gheorghe 

Org. în comun a concursului „CRVC 
Sugas-Camp.Regional 

15.05.2016 

26. AS Viitorul Sf.Gheorghe Org. în comun a acţiunii”Cupa 
Viitorul”-futsal 

20.05.2016 

27. A.S.Sport For All -
Covasna 

Org. în comun a acţiunii”Crosul 
Primaverii” 

22.05.2016 

28. Palatul Copiilor Sf. 
Gheorghe 

Org. în comun a concursului national 
de karting ” Memorialul Codrut 
Morar şi Jani Ferenc” 

27.05.2016 

29. CS Shiw Time Sf. 
Gheorghe 

Org.în comun a acţiunii”Cupa 
LittleFighter”-ju jitsu 

28.05..2016 

30. AOR Covasna –Sf. 
Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii „Crosul 
Olimpic” 

29.05.2016 



31. Primăria Covasna Org. în comun a acţiunii Camp. De 
Minifotbal - futsal 

29.05.2016 

32. Asociaţia Equites Sf. 
Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii”Zilele 
Sportive Sf.Gheorghe”ed.a X-a 

10-
12.06.2016 

33. Clubul Auto Crono Sf. 
Gheorghe 

Org. în comun a concursului 
„Camp.Regional de Coasta 

16.07.2016 

34. Clubul de Şah Sf. 
Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii”Cupa 
Haromszek”-şah 

16.07.2016 

35. CSM Sf. Gheorghe Org. în comun a acţiunii Turneul 
Final jun IV-handbal 

23-
26.06.2016 

36. Primăria Valcele Org .în comun a acţiunii”Zilele 
Valcelelor ”- 

2-3.07.2016 

37. Lic. Teoretic Nagy 
Mozes 

Org. în comun a acţiunii”Cupa 
Prieteniei”-tenis de masă 

23.07.2016 

38. Primăria Comandău Org. în comun a acţiunii”Zilele 
comunei Comandău” 

6-8.08.2016 

39. Primăria oraşului 
Covasna 

Org. în comun a acţiunii”Zilele 
orasului Covasna” 

3-4.09.2016 

40. CSS Sf. Gheorghe Org. în comun a acţiunii”Memorialul 
Baczoni Pal”ed.XXX-a-lupte libere 

24.09.2016 

41. AS Gall Lajos Sf. 
Gheorghe 

Org. în comun a 
acţiunii”Semimaratonul 
Sf.Gheorghe”ed.a XIV-a 

01.10.2016 

42. Clubul Auto Crono Org. în comun a acţiunii”CRVC 
Sugas ”automobilism 

02.10.2016 

43. CS Club T13 Org. în comun a acţiunii”Cupa Bakk 
Arpad”-tenis 

15-
16.10.2016 

44. Asociaţia de turism şi 
Ecologie Covalpin 

Org. în comun a acţiunii”Sugas 
Race”-alergare montana 

15-
16.10.2016 

45. Asociaţia Clubul Ciprian 
Sf. Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii”Cupa 
Sprint” -inot 

22.10.2016 

46. ISJ Covasna Org. în comun a acţiunii turneu de 
minifotbal 

29.10.2016 

47. ISJ Covasna Org. în comun a actiunilor din cadrul  
„ONSS” 

09.11.2016 

48. CSM Sf. Gheorghe Org. în comun a acţiunii”Cupa 
CSM”-ju jitsu 

12.11.2016 

49. CSS Sf. Gheorghe Org. în comun a acţiunii”Cupa 
Gabriela Rotis- Nagy”handbal 

12-
13.11.2016 

50. Asociaţia Clubul Sportiv 
Sport All Sf. Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii „Cupa 
Sport-All”-karate 

19.11.2016 

51. Colegiul Nat. Mihai Org. în comun a acţiunii”Cupa 22.11.2016 



Viteazul Sf. Gheorghe Unirii”-futsal 
52. Lic.Teoretic Nagy 

Mozes Tg. Secuiesc 
Org. în comun a acţiunii ”Memorialul 
Dobolyi Aladar”-tenis de masă 

26.11.2016 

53. Asociaţia Sportiva Gall 
Lajos Sf. Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii”Crosul Mos 
Nicolae”ed.XXVI-a 

03.12.2016 

54. Clubul Sportiv Lic. Nagy 
Mozes Tg. Secuiesc 

Org. în comun a acţiunii”Cupa 
Tg.Secuiesc”-judo 

03.12.2016 

55. CS Squash Covasna Sf. 
Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii”Cupa 
Squash”  squash 

03.12.2016 

56. Clubul de Şah Cavalerul 
Sf. Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii”Mem. 
Elekes Dezso„-şah 

08..12.2016 

57. Asociaţia Clubul Shoto 
Team Sf. Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii”Cupa Mos 
Nicolae”-karate 

23.12.2016 

58. Asociaţia Sportivă Gall 
Lajos Sf. Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii ”Alergarea 
Sfârşitului de An 

28.12.2016 

 
 Pe data de 15.12.2016, DJST Covasna în parteneriat cu Consiliul Judeţean 
Covasna, cu sprijinul CSM Sfântu Gheorghe, a organizat într-un cadru festiv în Sala 
Sporturilor Szabo Kati ,,Gala Sportului Covăsnean”, în cadrul căreia a avut loc 
premierea celor mai buni 10 sportivi ai judeţului în anul 2016, antrenorii acestora, alţi 
sportivi cu rezultate remarcabile, sportivi juniori şi copii speranţe ale sportului din 
judeţul Covasna. Au mai fost premiaţi echipele, cluburile, autorităţiile precum şi 
persoane implicate în fenomenul sportiv al judeţului. 
 

Cei  mai  buni  sport ivi  ai  judeţului  Covasna în anul  2016 

Lo
c 

Numele şi 
prenumele 

Clubul – 
ramura 
sportivă 

Punct
e 

Rezultate 

1. Incze Kriszta lupte libere, 
CSM 

163 p CE S  Loc 11 
CN  S  Loc I 
CN J   Loc I 
CE J1  Loc I 
CM J1   Participare 
CB J1  Loc I 
CMU  Loc II 
CN U23 Loc I 
Cupa Europei Loc 4 

2. Trofin Cosmin atletism, 
CSM 

93 p CN Sala  S Loc I 
CN Sala  T Loc I 
CN Sala  T Loc II 
CB Sala Loc II 
CB Sala Loc III 



CN T  Loc I 
CN T  Loc II 
CN S  Loc II 
CN S  Loc II 

3 Daniel Attila duatlon-
triatlon , Tri-
Aluta 

82,5p CM U23  Participare 
CN Duatlon S  Loc II 
CN Duatlon T  Loc I 
CE U 23 CrossDuatlon Loc II 
CE duatlon U23  Loc 4 
CN Crosduatlon S  Loc II 
CN Crosduatlon T Loc I 
CN Crostriatlon S Loc II 
CN Crostriatlon T Loc I 

4-5 Bobocea Claudia atletism, 
CSM 

65 p JO  Participare 
CM sala Participare 
CE   Participare 
CB  Loc I 
CN sala S Loc I 

4-5 Popescu Adina lupte libere, 
CSM 

65 p CE S   Loc V 
CN S   Loc I 
Cupa Europei Loc IV 

5-6 Lingurar 
Madalina 

lupte libere, 
CSM 

42 p CN S   Loc III 
CMU   Loc V 
Cupa Europei Loc IV 

7 Băjenaru Pasile ju jitsu, CSM 41 p CB Loc III - Ne waza 
CN  Loc I – Fighting  
CN Loc I - DuoShow mixt S 
CN                      Loc II - Ne-
Waza 
Cupa României   Loc I - Ne 
Waza 
Cupa României   Loc I - Ne 
Waza Cupa României   Loc I - 
Ne Waza 

8 Antal Robert ju jitsu, CSM 27,5p CB Loc I  Duo-show 
CN Loc I - DouDemonstrativ 
Cupa României  Loc I  Ne Waza 
Cupa României  Loc I – 
Fighting 

9 Oltean Cristina ju jitsu, CSM 25 p CB Loc I  Duo-show 
CN Loc I  Duo-show 
CN Loc I - DouDemonstrativ  



10 Tompa Gyorgy 
Kadosa  

înot, CS 
Ciprian 

23 p  CN J1                Loc I 
CN J1                 Loc I 
CN T                  Loc II 

 
Antrenori :  Mátéfi Árpád, CSM lupte libere 
  Révész Katalin, CSM atletism 
  Anghel Valentin, CSM atletism  
  Oltean Petru, CSM ju jitsu 
  Daniel I. Daniel, Tri-Aluta, triatlon-duatlon 
  Grosu Ciprian, CS Ciprian înot 
 
Copii, juniori:  
Nr. 
crt. 

Nume şi prenume Ramura de 
sport 

Rezultate 

1 Ördög Zoltán - Ojdula motocros loc II la CB  Supermoto clasa SM65 
loc II la CN  Supermoto clasa SM65 
loc III la CN motocros 

2 Mike Boroka - Lic. T N. 
Mozes Tg. Secuiesc 

Tenis de 
masă 

loc 5 la Campionatul European  U12 
loc 8 la TOP 14 European 

3 Artenie Raluca - CS 
Ciprian Sf. Gheorghe 

Înot loc I 100 m spate  CN J2 
loc II la 200 m  la CN J2 

4 Székely Kadocsa - CS 
Budo, Tg. Secuiesc 

Karate loc III la CE Shito Ryo 
2 locuri I şi 1 loc III la CN 

5 Csurulya Elza - KSE Tg. 
Secuiesc 

Baschet loc II la CE U16 div.B cu echipa 
României 
component echipa KSE Loc III la CN 
U 18 

6 Kertész Beáta - CSS-CSM 
Sf. Gheorghe 

Lupte 
libere 

loc II la CN J1, loc II la CN U23 

7 Irimia Ionescu Eusebio - 
CS Mikado, Covasna 

Karate 2 locuri I şi 1 loc III la CN 
3 locuri I la Cupa României 

8 Endrödi Erik CSS Sf. 
Gheorghe 

Atletism loc I la CN C 3 

9 Tompa Krisztián - CS 
Sugas, Sf. Gheorghe 

Motocros participant la etapele CE la motocros 
clasa EMX125 

10 Taranek Andreea - CSS Sf. 
Gheorghe 

baschet convocat la lotul naţional U16 

11 Bartók Rita - KSE 
Tg.Secuiesc 

baschet component echipa KSE Loc III la CN 
U18 
convocat la lotul naţional U18 

12 Biszak Boglárka - KSE Tg. 
Secuiesc 

baschet component echipa KSE Loc III la CN 
U18 



convocat la lotul naţional U18 
13 Kovács Renata - KSE Tg. 

Secuiesc 
baschet component echipa KSE Loc III la CN 

U18 
convocat la lotul naţional U18 

 
Echipe:  
- Sepsi SIC - baschet fete seniori   - loc I CN 
     - loc I Cupa României 
- KSE - baschet  fete  - loc III CN U18 
- CSS - baschet fete   - loc VII CN U 13 
- CSM -  handbal băieţi   - loc VIII CN jun 3 
- Sepsi OSK -  fotbal promovat din liga a 3, loc 5 Liga 2 la sfârşitul turului 
 
Autorităţi, instituţii, cluburi : 
- Consiliul Judeţean Covasna 
- Primăria Sfântu Gheorghe 
- Primăria Târgu Secuiesc 
- Instituţia Prefectului Covasna 
- Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ,,Gheorghe Doja,, Covasna 
- IPJ Covasna 
- ISU  ,, Mihai Viteazul” Covasna 
- Poliţia Locală Sf. Gheorghe 
- ISJ Covasna 
- CSM Sf. Gheorghe 
- CSS Sf. Gheorghe 
- Lic. Teoretic Nagy Mozes  Tg. Secuiesc 
 
Sportivi: 
- Bartha Eduard, echitaţie , 2 Locuri I la CB, atelaje de 2 cai 
- Szabo Csongor, automobilism,  loc II CN clasa C9, loc I Cupa Suzuki 
- Godri-Părău Annemarie, baschet 
- Damian Răzvan,  fotbal Sepsi OSK 
- Hadnagy Attila, fotbal Sepsi OSK 
- Covaciu Augustin, atletism veterani 13 concursuri, 28 medalii 21-6-1 
- Olah Attila, paraciclism, participant la Jocurile Paraolimpice 
- Ciprian Anton tenis în scaun rulant  
 
Pentru implicare în sport :  

- Rusz Istvan , director executiv Sepsi SIC, baschet 
- Mikes Zoran, antr. Sepsi SIC, baschet  
- Suciu Valentin,  antr. Sepsi OSK fotbal 
- Kulcsar Laszlo, antr. Sepsi OSK, fotbal 



- Preda Radu – Sc. Bibco Biborţeni Sa 
- Nine George – SC Gedar SRL 
- Berszany Tibor – SC Bertis SRL 
- Dioszegi Laszlo – SC Madexport SRL 
- Cercul de alergare Gall Lajos – 25 de ani de activitate 

 
COMPARTIMENTUL TINERET 
 În anul 2016, Compartimentul pentru tineret al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi 
Tineret (DJST) Covasna, a  iniţiat şi organizat proiecte şi programe menite a îndruma, 
a motiva şi a crea mediul necesar dezvoltării armonioase a tinerilor covăsneni, avându-
se în vedere atât implicarea civică, cât şi dezvoltarea socială sau educativ-culturală. 
 Conform normelor de organizare şi funcţionare a Compartimentului Tineret din 
cadrul DJST Covasna, principalele modalităţi de sprijin prin care pot fi sprijiniţi tinerii 
din jud. Covasna şi formele asociative ale acestora sunt  Proiectele proprii şi/sau în 
parteneriat ale DJST Covasna, Proiectele proprii şi/sau în parteneriat ale Centrului de 
Tineret Sf.Gheorghe al DJST Covasna,  Concursul Local de Proiecte, toate cu finanţare 
de la MTS şi Proiectele proprii şi/sau în parteneriat ale DJST Covasna şi Proiectele 
proprii şi/sau în parteneriat ale Centrului de Tineret Sf.Gheorghe al DJST Covasna fără 
finanţare de la MTS. 
 Pentru a răspunde punctual şi realist nevoilor şi aşteptărilor organizaţiilor 
neguvernamentale de tineret şi implicit a tinerilor, în perioada ianuarie-martie 2016, 
Compartimentul pentru tineret al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna a 
iniţiat o masă rotundă şi mai multe întâlniri, cu scopul identificării prin consultare 
publică, a celor mai bune soluţii menite remedierii sau îmbunătăţirii situaţiei existente 
a tinerilor. Astfel, s-au  identificat, pe baza rezultatelor din cadrul întâlnirilor, mai 
multe propuneri de proiecte şi programe care au fost introduse, pe de-o parte, în cadrul 
calendarelor de acţiune finanţate de către MTS şi supuse spre aprobare ministerului 
care le-a validat, iar pe de altă parte, au fost introduse în planul de acţiune al DJST 
Covasna pentru a fi realizate din resurse proprii. Menţionăm că în elaborarea 
propunerilor s-a avut ca bază de plecare atât Strategia Naţională de Tineret 2015-2020 
cât şi de priorităţile Programului de Guvernare în domeniul tineretului. 
 Tot în această perioadă, s-a luat legătura şi cu entităţile neguvernamentale care 
gestionează şi coordonează Centrul de Tineret Sf. Gheorghe - Extensiile Covasna şi 
Vâlcele pentru a se stabili, de comun acord, pe baza Strategiei Naţionale a Ministerului 
Tineretului şi Sportului destinată programului de Centre de Tineret, cea mai optimă şi 
fezabilă abordare  prin care acţiunile preconizate a se desfăşura pe parcursului anului 
2016, să aibă efectul scontat. 
 
 1.Centre de Tineret 
Prin Centrul de Tineret Sf. Gheorghe şi Centrul de Tineret Sf. Gheorghe - Extensiile 
Covasna şi Vâlcele, au fost organizate 3 evenimente, respectiv Curs integrat de scriere 

proiecte, Curs de educaţie pentru sănătate şi Curs consiliere în carieră, beneficiari 



fiind atât tineri din mediul urban (mun. Sf.Gheorghe şi Covasna) cât şi tineri din 
mediul rural, respectiv comuna Vâlcele şi comunităţile rurale adiacente. 
 
 2.Proiecte proprii şi in parteneriat 
 În luna aprilie, DJST Covasna prin compartimentul Tineret, a organizat, în 
parteneriat cu Teatrul Andrei Mureşanu, evenimentul de lansare a albumului fotografic 
Ținutul Vulcanilor!. Acesta a fost realizat în parteneriat cu Casa de Cultură a 
Studenţilor din Bucureşti şi a fost parte integrantă a  proiectului naţional de tineret 
România Student Tour. 
  În luna mai, a organizat alături de compartimentul sport al DJST Covasna 
evenimentul Crosul Tineretului. Partenerii instituţionali atraşi în organizarea acestui 
eveniment au fost Centrul  de Prevenire Anti–drog Covasna, Direcţia de Sănătate 
Publică a jud. Covasna şi Inspectoratul Școlar Judeţean Covasna.   
 În luna iunie, compartimentul de tineret al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi 
Tineret Covasna  a continuat activităţile destinate implicării şi atragerii tinerilor din 
judeţul Covasna. În acest sens, a fost implicat în selectarea celor 2 voluntari din partea 
judeţului Covasna care să facă parte din reţeaua TineREȚEA iniţiată de către 
Ministerul Tineretului şi Sportului şi promovarea alături de aceştia a rolului 
voluntariatului şi implicării comunitare. 
 Totodată, s-a luat legătura cu organizaţiile de tineret covăsnene, fiind organizată 
o întâlnire comună în vederea diseminării alături de acestea a metodologiei de finanţare 
în cadrul Concursului Naţional/Local de Proiecte cu scopul încurajării  depunerii de 
proiecte spre finanţare şi trimiterea la Ministerul Tineretului şi Sportului de propuneri 
de îmbunătăţire a acesteia.  
 Tot în decursul lunii iunie, DJST Covasna a fost implicată într-un proiect cu 
componentă internaţională, alături de DJST Hunedoara, fiind prezentă prin consilierul 
de tineret în Estonia, la o vizită de documentare şi schimb de bune practici în Centrele 
de Tineret estoniene. Proiectul are ca scop realizarea, în şase ţări europene, a unei 
reţele transnaţionale destinată implementării unui sistem de documentare digital în 
Centrele de Tineret. 
 În luna iulie, Compartimentul de Tineret alături de Palatul Copiilor Sf. 
Gheorghe, Primăria oraşului Întorsura Buzăului şi cei 2 lucrători de tineret covăsneni 
formaţi de către Ministerul Tineretului şi Sportului în cadrul reţelei naţionale 
TineReţea, a organizat unul din cele 3 evenimente publice, menit implementării unui 
dialog structurat între tineri şi autorităţile publice. Astfel, un număr de 20 de tineri, 10 
din Sf. Gheorghe şi 10 din Întorsura Buzăului, au participat la un eveniment de 
formare, destinat iniţierii unei reţele de tineri voluntari, capabilă să reacţioneze la 
problemele comunitare. 
 În luna august, s-au derulat mai multe programe naţionale şi internaţionale 
dedicate tinerilor, la care au participat inclusiv tineri din jud. Covasna. Astfel, în 
perioadele 29.07.2016-04.08.2016 şi 06.08.2016-12.08.2016, Centrul de agrement 
Pădureni a găzduit cele două serii ale Proiectului naţional de tineret Tabăra Tinere 



Talente, finanţată şi organizată de către Ministerul Tineretului şi Sportului în 
colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna. 
 În perioada 13-14 august, a fost adusă, în premieră la Sf.Gheorghe,  la iniţiativa 
Compartimentului Tineret/Tabere al  DJST Covasna, Caravana Filmelor de scurt 

metraj NexT, o caravană naţională dedicată promovării educaţiei non-formale în 
rândul tinerilor, prin mod inedit şi anume prin intermediul cinematografiei. 
 În perioada 19–26 august, la Centrul de Agrement Pădureni aflat în subordinea 
DJST Covasna,  s-a desfăşurat Proiectul propriu de tineret cu componentă 
internaţională „Proiect de ţară: România mea!”. În cadrul acestuia, au participat 55 de 
tineri selectaţi atât din ţară (regiunea Covasna-Harghita) cât şi din regiunile istorice 
(Maramureşul istoric, Bucovina, Basarabia şi Timocul sârbesc). Scopul proiectului este 
acela de a crea cadrul de interacţiune menit iniţierii şi dezvoltării unei reţele de tip 
network-ing destinată tinerilor din regiunile istorice, capabilă de a conştientiza şi 
responsabiliza tinerii în ceea ce priveşte implicarea acestora în dezvoltarea comunitară 
şi promovarea moştenirii culturale şi spirituale. Proiectul de ţară „România mea” a fost 
iniţiat şi organizat de către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna în 
parteneriat cu Institutul Cultural Român, Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” Pentru 
Românii de Pretutindeni, Consiliul Judeţean Covasna, Consiliul Local al oraşului 
Covasna, Asociaţia de tineret GRIT şi Asociaţia de tineret „Voievozii munţilor”. 
 În perioada 27 august-2 septembrie 2016, tot la Centrul de Agrement Pădureni, 
Compartimentul Tineret/Tabere a organizat, în parteneriat cu Asociaţia ProDemocraţia, 
Forumul Tinerilor din România şi Școala Naţională de Studii Politice şi 
Administrative(SNSPA) cea de-a doua ediţie a  Școlii  Naţionale pentru Democraţie 

(SND). Proiectul, clasat pe locul II la nivel naţional, face parte din competiţia anuală 
organizată de către Ministerul Tineretului şi Sportului şi destinată DJST-urilor care 
deţin Centre de Agrement în subordine. El a avut rolul de a conştientiza tinerii 
participanţi despre importanţa implicării lor în comunitate şi responsabilizarea 
acestora. 
 În luna septembrie, consilierul de tineret al DJST Covasna, a participat la 
lansarea naţională a proiectului "YES for Entreprenorial Youth NGOs, YES for 

Millenials Changers" destinat organizaţiilor şi instituţiilor publice ce au atribuţii în 
domeniul tineretului.  
 Nu în ultimul rând, DJST Covasna în calitate de iniţiator şi coordonator al 
Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret (CCPT) Covasna a participat la sediul 
Ministerului Tineretului şi Sportului, prin persoana consilierului de tineret, la cea de-a 
şasea şedinţă a Consiliului pe Probleme de Tineret (CPT) din anul 2016. În cadrul 
acestuia, DJST Covasna a luat parte activă la consultarea drafturilor planurilor de 
acţiune a strategiei naţionale în domeniul politicii de tineret 2015 – 2020. 
  În luna octombrie, DJST Covasna prin Compartimentul Tineret/Tabere a fost 
implicat, alături de Teatrul Andrei Mureşanu din mun. Sf.Gheorghe, în pregătirea în 
vederea organizării în luna noiembrie, a Festivalului  D-Butan-T, un festival – concurs 
destinat tinerilor actori debutanţi. 



 În luna noiembrie, mai exact în perioada 12-15 noiembrie, Compartimentul 
Tineret al DJST Covasna a participat la Timişoara, în contextul Timişoara-Capitală 
Naţională de Tineret, atât la întâlnirea naţională de evaluare a reţelei naţionale 
tineREȚEA, cât şi la Gala Naţională a Tineretului, eveniment destinat recunoaşterii 
celor mai bune iniţiative de tineret din ţară.  
 Tot în luna noiembrie, DJST Covasna prin Compartimentul Tineret/Tabere, a 
fost acceptată de către Consiliul Tineretului din România, în urma unui proces de 
selecţie naţională, să participe la SUMMIT-ul TINERILOR ce s-a desfăşurat sub 
deviza Scrie povestea generaţiei tale şi să facă parte alături de ceilalţi 54 de 
participanţi, din reţeaua naţională CONECTOR, iniţiată de către Consiliul Tineretului 
din România, Școala de Valori şi Banca Comercială Română, reţea destinată facilitării 
implicării tinerilor şi a organizaţiilor locale de tineret în transformarea modului în care 
autorităţile publice se raportează la segmentul de tineret. 
 
 3.Concursul Local de Proiecte 
În contextul organizării Concursului Local de Proiecte(C.L.P.), Compartimentul pentru 
tineret al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna a iniţiat şi organizat, în 
luna mai, o masă rotundă, cu scopul identificării prin consultare publică, a celor mai 
bune soluţii menite remedierii sau îmbunătăţirii metodologiei de organizare şi finanţare 
în cadrul CLP 2016. La evenimentul organizat în cadrul Centrului de Tineret 
Sf.Gheorghe, au participat reprezentanţi ai organizaţiilor de tineret atât din comunitatea 
românească cât şi cea maghiară. 
 
 În luna iulie DJST Covasna prin Compartimentul Tineret a organizat, conform 
metodologiei primită de la Ministerul Tineretului şi Sportului, sesiunea destinată 
Concursului Local de Proiecte de tineret. Astfel, au fost depuse spre finanţare 18 
proiecte, fiind declarate eligibile şi propuse spre finanţare  în urma evalării, un număr 
de 17 proiecte, bugetul total al concursului fiind de 29.040 lei. Cele 17 proiecte 
declarate câştigătoare au fost : 

• „Cupa voluntarilor”, proiect cu tradiţie organizat de către voluntarii din 
cadrul asociaţiei Turul Madar. 

• „Tabăra de creaţie Paprika Jancsi-Ed. A XIP-a”, un proiect realizat de 
către Asociaţia Bodvaj. 

• ”Școală de Pară şi miniturneu cultural”, organizată de Asociaţia de 
Teatru Bolyongo Szinhaz. 

• ”Întâlnirea trupelor de teatru din mediul rural”, proiect depus de 
Asociaţia Sic Art 

• ”Alege sănătatea. Aleargă 24 h. Ediţia a IX-a”, proiectul Asociaţiei 
Zold Nap 

• ”Priveşte in jur. Imortalizează pacea!”, proiectul Asociaţiei Zold Nap 



•  „Informare digitală” proiect organizat de către asociaţia Junior 
Bussiness Club 

• ”Youth Business Networking”,  proiect organizat de către asociaţia 
Junior Bussiness Club 

• ”Covasna prin ochii cercetaşilor”, proiect implementat de Asociaţia 
Grit 

• ”Tabără de Arte Plastice”, proiectul Asociaţiei Culturale şi pentru 
Comunitate Dobolii de Sus 

• ”PRO PITA!”, proiect propus de Asociaţia Voievozii Munţilor 

• ”Tabără de mod de viaţă”, proiect propus de Asociaţia Copiilor şi 
Tinerilor cu Diabet din jud. Covasna 

• ”ȚURCA-Poluntariat pentru patrimoniu”, proiect propus de Asociaţia 
Cultural Creştină a Carpaţilor Răsăriteni 

• ”Tabără pentru voluntari.Tabără pentru comunitate”, proiect propus 
de Asociaţia KIWANIS 

• ”DO IT NOW!”, proiect propus de Societatea Naţională Crucea Roşie-
Covasna 

• ”Întâlnirea tinerilor din Regiunea Centru”, proiect propus de Asociaţia 
Tinerilor din strada Pall 

• ”Tabără de Creaţie”, proiect propus de Asociaţia Ftilliagria 
 
 În perioada iunie-august 2016 Compartimentul Tineret al DJST Covasna, a 
contactat organizaţiile neguvernamentale de tineret declarate câştigătoare în cadrul 
CLP, a transmis scrisorile de notificare, a încheiat contractele de finanţare.Totodată, în 
perioada august-noiembrie 2016 a evaluat şi monitorizat proiectele aflate în 
desfăşurare, conform legislaţiei în domeniu, oferind consultanţă de specialitate 
organizaţiilor ce au solicitat acest lucru. 
 
 4. Parteneriate 
 În acelaşi timp, în anul 2016, a fost acordată o atenţie deosebită întăririi 
colaborării dintre toti factorii implicaţi în lucrul cu tinerii astfel  fiind încheiate 
acorduri de parteneriat/protocoale de colaborare cu mai multe entităţi menite a 
îmbunătaţii programele oferite tinerilor covăsneni. Astfel, în această perioadă, au fost 
încheiate acorduri de colaborare cu 

• Primăria oraşului Întorsura Buzăului 
• Forumul Tinerilor din România 
• Asociaţia Pro Democraţia (APD) 
• Casa de Cultură a Studenţilor din Bucureşti 



• Institutul Cultural Român 
 
 În ceea ce priveşte relaţia cu instituţiile care pot contribui alături de 
Compartimentul Tineret al DJST Covasna la o mai bună implementare a unei strategii 
destinată tineretului covăsnean, un accent deosebit s-a pus pe relaţia cu ISJ Covasna, 
Consiliul Judeţean al Elevilor cât şi cu autorităţile locale, acestea fiind un motor de 
promovare şi dezvoltare a iniţiativelor destinate tinerilor în comunitate.       
 Amintim în acest sens colaborarea deosebită cu Instituţia Prefectului jud. 
Covasna în ceea ce priveşte  Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret (CCPT), la 
care s-a  alăturat, pe lângă alte instutuţii cu atribuţii în domeniul tineretului şi Direcţia 
Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna sau Consiliul 
Judeţean Covasna. 
 
COMPARTIMENTUL TABERE 
 În primul trimestru al anului, în Centrul de agrement Pădureni au fost suspendate 
activităţile, cu excepţia activităţilor de întreţinere şi curăţenie, până la reautorizarea din 
punct de vedere ISU şi mediu. În aceeaşi perioadă a fost schimbată centrala termică şi 
au fost făcute reparaţii interioare la două cabane reconstituite. 
 În perioada 18.04-20.04, Centrul de agrement Pădureni a găzduit un număr de 
56 de elevi din Suceava, iar în perioada 21.04-22.04 a găzduit un număr de 22 de elevi 
de la Liceul de arte plastice ,,Nicolae Tonitza”. 
 În perioada 19.05-22.05.2016, Centrul de agrement Pădureni a găzduit un număr 
de 80 de tineri, care au participat la faza finală a Concursului Internaţional „Tinerii in 
pădurile Europei”, iar în perioada 27.05.2016-29.05.2016, a găzduit un număr de 80 
de elevi din ţară participanţi la „Memorialul Jani Ferenc şi Codruţ Morar” 
desfăşurat la Târgu Secuiesc, concurs organizat prin Palatul Copiilor din Sfântu 
Gheorghe. 
 În perioada 18-19.06.2016, Centrul de agrement Pădureni a găzduit un număr de 
20 de tineri voluntari din partea Agenţiei de Protecţia Mediului Ialomiţa iar în perioada 
25-30.06.2016 au fost găzduiţi 18 elevi care au desfăşurat activităţi pentru copii, 
organizate de voluntari de la Asociaţia pentru ocrotirea talentelor din Ținutul Secuiesc. 
În aceeaşi perioadă, cadrele didactice din judeţul Covasna au participat la un proiect cu 
sprijin financiar din partea Consiliului Judeţean Covasna, prin Asociaţia Pedagogilor 
Români din judeţul Covasna, organizat de ISJ Covasna şi CCD Covasna cu titlul 
„Profesionalizarea carierei didactice prin intermediul taberelor de 
perfecţionare”. 
 În perioada 03-10.07.2016, Centrul de Agrement Pădureni a găzduit un număr 
de 80 de tineri din cadrul Organizaţiei Umanitare Concordia din Bucureşti iar  în 
perioada 11-16.07.2016 au fost cazaţi 60 de copii şi tineri din cadrul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, desfăşurându-se prima serie de 
tabere sociale. 



 În perioada 16-21.07.2016, a găzduit un număr de 60 de tineri cu dizabilităţi şi 
asistenţi personali care provin din judeţul Constanţa. Tot în luna iulie 22-28.07 Centrul 
de Agrement a avut parte de  primii 55 de elevi din judeţul Oradea, care au avut mai 
multe excursii prin împrejurimile zonei judeţului Covasna. 
 În perioada 29.07-04.08 a avut loc prima serie a taberei „Tinere Talente”, 
organizată de Ministerul Tineretului și Sportului în colaborare cu Direcția Județeană 
pentru Sport și Tineret Covasna, care s-a desfășurat la Centrul de Agrement Pădureni. 
 În perioada 06-12.08.2016, Centrul de agrement Pădureni a găzduit a doua serie 
a taberei „Tinere Talente” finanţată şi organizată de către Ministerul Tineretului şi 
Sportului în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna. 
 În perioada 10-14.08.2016, în Centrul de agrement Pădureni s-a desfăşurat 
tabăra de vară Shotokan organizată de Clubul sportiv  „Show Time” din Sfântu 
Gheorghe. 
 În perioada 13-14.08.2016, a fost adusă în premieră la Sf. Gheorghe,  la 
iniţiativa Compartimentului Tineret/Tabere al  DJST Covasna, Caravana Filmelor de 
scurt metraj NexT, o caravană naţională dedicată promovării educaţiei non-formale în 
rândul tinerilor, prin mod inedit şi anume prin intermediul cinematografiei. 
 În perioada 19–26 august, la Centrul de Agrement Pădureni aflat în subordinea 
DJST Covasna,  s-a desfăşurat Proiectul propriu de tineret cu componentă 
internaţională „Proiect de ţară: România mea!”. În cadrul acestuia, au participat 55 
de tineri selectaţi atât din ţară (regiunea Covasna-Harghita) cât şi din regiunile istorice 
(Maramureşul istoric, Bucovina, Basarabia şi Timocul sârbesc). Scopul proiectului este 
acela de a crea cadrul de interacţiune menit iniţierii şi dezvoltării unei reţele de tip 
network-ing destinată tinerilor din regiunile istorice, capabilă de a conştientiza şi 
responsabiliza tinerii în ceea ce priveşte implicarea acestora în dezvoltarea comunitară 
şi promovarea moştenirii culturale şi spirituale. Proiectul de ţară „România mea” a fost 
iniţiat şi organizat de către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna în 
parteneriat cu Institutul Cultural Român, Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” Pentru 
Românii de Pretutindeni, Consiliul Judeţean Covasna, Consiliul Local al oraşului 
Covasna, Asociaţia de tineret GRIT şi Asociaţia de tineret „Voievozii munţilor”. 
 În perioada 27.08-02.09.2016,  Centrul de Agrement PădureniDJST Covasna a 
organizat, în parteneriat cu Asociaţia ProDemocraţia, Forumul Tinerilor din România 
şi Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative(SNSPA) cea de-a doua ediţie a  
Școlii  Naţionale pentru Democraţie (SND). Proiectul, clasat pe locul II la nivel 
naţional, face parte din competiţia anuală organizată de către Ministerul Tineretului şi 
Sportului şi destinată DJST-urilor care deţin Centre de Agrement în subordine. El a 
avut rolul de a conştientiza tinerii participanţi despre importanţa implicării lor în 
comunitate şi responsabilizarea acestora. 
 În perioada 04-09.09.2016 în Centrul de Agrement s-a desfăşurat tabăra tematică 
„Citizen Science” la care au participat 94 de tineri. 
 Iar în perioada 13–18.09.2016, Centrul de Agrement Pădureni a găzduit 20 de 
voluntari tineri ai Organizaţiei Cercetaşii României - Filiala Braşov ce au desfăşurat 



proiectul ”Tânăr informat-Tânăr implicat!” al cărui obiectiv general este de a implica 
tinerii cu vârsta între 16 şi 26 de ani în viaţa comunităţii. 
 În perioada 14-16 octombrie  Centru de Agrement Pădureni a găzduit 40 de 
voluntari de la Fundaţia Noi Orizonturi, care au desfăşurat mai multe tipuri de 
activităţi. 
 În perioada 17-20 Noiembrie Centrul de Agrement Pădureni a găzduit proiectul 
„Curs de formare pentru  tineri NEETs”, organizat de către Ministerul Tineretului şi 
Sportului. Cursul a fost destinat organizaţiilor de şi pentru tineret, interesate de 
oportunităţile oferite de fondurile structurale dedicate tinerilor NEETs, tinerii care nu 
frecventează nicio formă de învăţământ, nu sunt angajaţi şi nu participă  la cursuri de 
pregătire profesională. 
 
Tabel cu primiri în Centrul de Agrement Pădureni 
Nr. 
Crt. 

Număr 
de 
preşcolar
i, elevi şi 
tineri 
cazaţi 

Proveniţi din Perioada de 
Tabără 

Nr.adulţi 
cazaţi 
(însoţitori
, cadre 
didactice 
sau cazări 
ocazional
e) 

Tip tabără 

1. 50 Jud. Suceava 18.04.-20.04. 6 Odihnă 

2. 20 Bucureşti 21.04.-22.04. 2 Odihnă 

3. 70 Toată ţară 19.05.-22.05. 7 Program de 
tineret 

4. 70 Toată ţară 27.05.-29.05. 7 Program de 
tineret 

5.  Jud. Ialomiţa 18.06.-19.05. 20 Recreere 

6. 18 Jud. Covasna 25.06.-30.06. 2 Tabără ptr elevii 
din şcoala 
primară 

7.  Jud. Covasna 27.06.-01.07. 20 Tabără cadre 
didactice 

8. 80 Bucureşti 03.07.-10.07. 8 Recreere 

9. 60 Jud. Covasna  11.07.-16.07. 6 Tabără socială 

10. 60 Jud. Constanţa 16.07.-21.07. 6 Tabără socială 

11. 49 Jud. Oradea 22.07.-28.07.  5 Recreere 



12. 80 Toată ţara 29.07.-04.08. 8 Program de 
tineret 

13. 50 Toată ţara 06.08.-12.08. 5 Program de 
tineret 

14. 15 Jud. Covasna 10.08.-14.08. 2 Cantonament 

15. 40 Regiunile istorice  19.08.-25.08. 10 Program de 
tineret 

16.  Toată ţara 25.08.-28.08. 22 Program de 
tineret 

17. 77 Toată ţara 27.08.-30.08. 8 Şcoala de vara 
Pro Democraţia 

Total          739  144  

Total persoane cazate                                   
883 

 

 
Tabel cu trimiteri în 2016 din Jud. Covasna 
Nr. 
Crt. 

Număr 
de 
preşcolar
i, elevi şi 
tineri 
cazaţi 

Locaţia gazdă şi Jud. Perioada de 
Tabără 

Nr.adulţi cazaţi 
(însoţitori, 
cadre didactice 
sau cazări 
ocazionale) 

Tip tabără 

1. 78 Eforie Nord – 
Complexul 
„Luminiţa”, jud. 
Constanţa 

29.07.-
04.08. 

8 Tabără 
socială 

2. 2 Eforie Nord – 
Complexul 
„Luminiţa”, jud. 
Constanţa 

29.07.-
04.08. 

2 Tabără 
pentru 
persoanele cu 
handicap 

Total            80                                                                                10  

Total persoane cazate                                          
90 

 

 
 
 

Director executiv 
Ioan Marian ŞTIOPU 

 
 



 
Punctul 3   
 

ARHIPELE NAŢIONALE  - BIROUL JUDEŢEAN COPASNA  
 

 
Sinteza activităţilor desfăşurate de Biroul Judeţean Covasna al Arhivelor Naţionale pe 

anul 2016 
 
 
INTRODUCERE:  
Conform prevederilor Regulamentelor Organice, la 1 mai 1831 a luat fiinţă la 
Bucureşti, Arhiva Statului Țării Româneşti, sub supravegherea Ministerului din 
Lăuntru (Interne), iar în Moldova, la Iaşi, s-a creat instituţia similara la data de 1 
ianuarie 1832, subordonata Ministerului Justiţiei. Actul de naştere al Direcţiei 
Arhivelor Statului din Transilvania îl constituie Hotărârea Consiliului Dirigent din 15 
martie 1920 privind înfiinţarea la Cluj a unei Direcţii a Arhivelor Statului.  Ulterior, la 
6 martie 1931 se înfiinţează Direcţiunea Arhivelor Statului pentru Oltenia, cu reşedinţa 
la Craiova; Direcţiunea Regională Banat a Arhivelor Statului, cu reşedinţa la Timişoara 
a luat fiinţă la data de 14 iulie 1937; Oraş cu vechi tradiţii economice şi culturale, 
Braşovul dispunea de o arhivă bogată şi valoroasă care a stat la baza înfiinţării în anul 
1939 a Direcţiunii Regionale a Arhivelor Statului Braşov; în anul 1945 se înfiinţează 
Arhivele Statului din Sibiu, precum şi la Suceava şi Buzău. 
Instituţia Arhivelor Naţionale din Sf. Gheorghe a fost înfiinţată în anul 1953, în baza 
Deciziei nr. 278 / 5 iulie 1951 a Ministerului Afacerilor Interne, ca Filială a Arhivelor 
Statului –raionul Sf. Gheorghe, subordonată Serviciului Regional Mureş al Arhivelor 
Statului.  
 
Biroul Judeţean Covasna al Arhivelor Naţionale este organ al administraţiei centrale 
organizat la nivel teritorial, structură componentă a Arhivelor Naţionale ale României, 
având aria de responsabilitate pe raza judeţului Covasna.  
B.J.A.N. Covasna  nu are personalitate juridică şi nu  este ordonator  de credite, fiind 
subordonat  logistic şi financiar Inspectoratului Judeţean de Poliţie Covasna.  
În primele zece luni ale anului 2016, B.J.A.N. Covasna şi-a desfăşurat activitatea cu un 
număr de 10 angajaţi, apoi 11,  din care 9 funcţionari publici şi 2 angajaţi pe bază de 
contract.  
 
CADRU LEGISLATIV 
Activitatea  Arhivelor Covăsnene, se înscrie, potrivit prevederilor Legii Arhivelor 
Naţionale 16/1996, republicată M.O. nr. 293 din 22 aprilie 2014, pe linia  
administrarării, supravegherii şi protecţiei speciale a  Fondului Arhivistic Naţional al 
României prin :   



controlarea aplicării prevederilor legislaţiei în vigoare pe linia muncii de arhivă la 
unităţile creatoare şi deţinătoare de documente de pe teritoriul judeţului Covasna şi 
stabilirea măsurilor ce se impun potrivit legii; 
preluarea de la creatorii şi deţinătorii de arhivă a documentelor care fac parte din 
Fondul Arhivistic Naţional, în condiţiile şi termenele prevăzute de lege; 
asigurarea evidenţei, inventarierii, selecţionării şi  păstrării documentelor din 
depozitele proprii ( B.J.A.N. Covasna deţine  623 de fonduri şi colecţii de documente, 
în cantitate de aproximativ 4 000 metrii liniari ) 
folosirea documentelor deţinute în scopuri practice şi ştiinţifice; 
asigurarea aplicării prevederilor legislaţiei în vigoare în realizarea protecţiei Fondului 
Arhivistic Naţional, respectiv în apărarea secretului de stat, paza şi conservarea 
documentelor atât pe timp de pace cât şi la mobilizare şi război. 
 
 
OBIECTIVE 
Obiectivele activităţii B.J.A.N. Covasna, incluse în planul de muncă pe anul 2016, 
aprobat de conducerea ANR, au vizat următoarele: 
Îmbunătăţirea bazei documentare proprii prin preluarea de fonduri şi colecţii de la 
creatorii şi deţinătorii de documente de pe raza judeţului Covasna; 
Activităţi privind îmbunătăţirea evidenţei fondurilor/colecţiilor: Actualizarea 
instrumentelor de evidenţă; întocmire/actualizare ghiduri topografice; verificarea 
existentului cu instrumentele de evidenţă;  sistematizarea documentelor în depozite.  
Continuarea acţiunilor de prelucrare arhivistică a fondurilor şi colecţiilor din depozitele 
proprii în vederea perfecţionării  evidenţelor: ordonare, inventariere, tehnoredactare 
inventare;  
controlul şi asistenţa de specialitate la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobarea 
lucrărilor de selecţionare şi confirmarea nomenclatoarelor arhivistice;  
Folosirea în scopuri practice a documentelor  prin primirea, înregistrarea şi 
soluţionarea cu profesionalism a cererilor persoanelor fizice şi juridice, în conformitate 
cu normele legale în vigoare; 
Asigurarea accesului la cercetarea documentelor prin sala de studiu a B.J.A.N. 
Covasna.  
Asigurarea păstrării, conservării şi restaurării documentelor deţinute;  
Perfecţionarea pregătirii de specialitate a lucrătorilor B.J.A.N. Covasna, conform 
reglementărilor actuale şi planului de învăţământ unitar; 
Activităţi specifice pe linia prevenirii corupţiei, a protecţiei informaţiilor clasificate, 
etc.  
 
REALIZĂRI 2016 :  
1.  Activitatea de preluare a documentelor ce fac parte din Fondul Arhivistic Naţional:  
Baza documentară proprie a B.J.A.N Covasna a crescut cu cca 9 m.l., respectiv 445 
u.a., ca urmare a celor 4 preluări realizate:  
 de la  Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna;  



completarea fondului Ocolul Silvic Tg. Secuiesc prin preluarea de documente de la 
Ocolul Silvic Breţcu;  
completarea fondului Consiliul Judeţean Covasna;  
completarea fondurilor Primăria Zagon şi Primăria Păpăuţi în urma unei preluări de 
documente de la Primăria Comunei Zagon.  
 
2.Îmbunătăţirea  instrumentelor de evidenţă :  
37 de operaţiuni de actualizare ( Registrul general de Arhivă, Registrul inventarelor, 
dosarele fondurilor); 
verificarea existentului cu instrumentele de evidenţă – 912 u.a, respectiv 19,66 m.l., 
actualizarea ghidurilor topografice pentru depozitele în care s-au introdus noi 
documente;  
inscripţionare / aplicare etichete  pe cutii si registre: 1250; 
colaţionarea instrumentelor de evidenţă -  transpunerea în format electronic, conform 
cerinţelor SIIAN, a inventarelor existente; operaţiunea a vizat inserarea cotelor SIIAN 
( în unele cazuri, ulterior unei  ordonări virtuală), corectura ortografică şi de conţinut a 
rezumatelor, constituirea titlurilor. Operaţiunea s-a realizat pentru cca 1470 file de 
inventar, reprezentând peste  12000 de înregistrări.  
 
3. Prelucrarea documentelor, păstrarea şi conservarea documentelor  :  
Consilierii din cadrul  B..J.A.N. Covasna au desfăşurat operaţiuni de prelucrare ( 
ordonare, inventariere) asupra următoarelor fonduri şi părţi de fonduri:  
Fond nr. 100 Notarul Public Denes Lajos - Tg. Secuiesc, 1875-1897;  
Fond nr. 9, Prefectura Judeţului Treiscaune, Actele Vicecomitelui, anii: 1888-1889;  
fond nr. 9 , Prefectura Judeţului Trei Scaune, Acte Administrative, 19261932-1935;  
Fond 14 Primaria Sfantu Gheorghe  - Acte Administrative.  
 
 
S-au realizat astfel:  
ordonarea în cadrul fondului / colecţiei a cca. 5600 u.a., reprezentând 14  m.l.; 
aproximativ 4000 u.a. au fost ordonate în interior;  
6000 u.a., reprezentând 14,7 m.l. au fost inventariate.  
s-au numerotat  180 000 file.  
au fost tehnoredactate 208 file de inventar.  
s-au întocmit forme de evidenţe pentru  sentinţele emise de Tribunalul Popular Tg. 
Secuiesc, reprezentând cca 9200 de înregistrări. 
la nivelul bibliotecii documentare au fost inventariate / ştampilate un număr de 35 u.b., 
noi intrări, prin donaţii;  
Sistematizare în depozit – 76 m.l.; desprăfuire 277 m.l. . 
      
4. Pe linia activităţii de îndrumare şi control la creatorii şi deţinătorii de documente din 
judeţ au avut loc următoarele acţiuni:  
41 controale, din care 16 controale de fond şi 15 controale tematice şi 10  revenire;   



16  acţiuni de acordare a asistenţei de specialitate la creatorii şi deţinătorii de 
documente;  
au fost verificate un număr de 45  lucrări de selecţionare dintre care 3 respinse  şi 30  
avizate şi 12 avizate parţial; 
au fost analizate  un număr de 32 nomenclatoare arhivistice din care 21 au fost 
confirmate, iar 6 respinse, iar 5 au fost proiecte.  
analizarea documentaţiei / verificarea condiţiilor -  în urma cererilor persatorilor de 
servicii arhivistice pentru autorizare: 1  operator.  
   
5. Pe linia activităţii de Relaţii cu Publicul, în anul 2016 au fost înregistrate şi 
soluţionate un număr de 196 cereri, adresate de către persoane fizice şi juridice în 
vederea obţinerii de copii, extrase şi certificate;  
Ca mod de rezolvare, 67 cereri  au fost soluţionate pozitiv, 85 negativ; 11 au fost 
înaintate spre soluţionare altor instituţii; la 22 s-au solicitat informaţii suplimentare, la 
10 s-au făcut recomandări;  s-au eliberat un număr de 106 acte, fiind  achitate sume în 
valoare de 3060 lei; au fost cercetate un număr de 916 u.a. 
  
6. Asigurarea accesului la documente prin cercetarea la Sala de Studiu a B.J.A.N. 
Covasna s-a realizat cu aprobarea conducerii unităţii, de către un consilier şi un 
referent. S-au înregistrat următorii indicatori:  
81 de cercetători unici, 319 prezenţe ;  
s-au cercetat un număr de 1846 unităţi arhivistice şi 104 volume de bibliotecă;  
s-au efectuat un număr de 63 copii xerox; 
s-au realizat un număr de  17180 fotocopii de pe  documente; 
s-au încasat sume în cuantum de 673 lei. 
 
 
7. Perfecţionarea pregătirii de specialitate a lucrătorilor B.J.A.N. Covasna:  
personalul B.J.A.N. Covasna a participat la 4 programe de formare : curs iniţiere 
arhivistică - ANR;  instruire administrare site - ANR ;  curs M. Excel – Centrul de 
Pregătire Schengen Buzău;  curs M. Word – Centrul de Pregătire Schengen Ploieşti. 
în cursul lunii octombrie, consilierii din cadrul  B.J.A.N. Covasna au participat la 
cercul profesional organizat la Sibiu.  
în cursul luni noiembrie, doi consilieri ţi un inspector  au participat la examenul de 
promovare în grad profesional, organizat de ANR.  
 
Alte realizări:  
 
 începând cu luna aprilie 2016, s-a pus în funcţiune site-ul pentru B.J.A.N. Covasna, 
obţinut prin proiectul Medievalia, cuprinzând informaţii de interes public în limbile 
română, maghiară şi engleză: www.arhivelenationale-covasna.ro  
Covasna s-a achitat de obligaţiile din proiectul Medievalia ( constituirea unei baze de 
date online, cu toate documentele anterioare anului 1600, existente la Arhivele 



Naţionale), asigurând un spaţiu necesar pentru desfăşurarea activităţii, depistând şi 
punând la dispoziţia echipei de proiect  un număr de aprox. 800 de u.a. anterioare 
anului 1600 în vederea scanării, precum şi formele de evidenţă solicitate; deşi 
activitatea de scanare la nivelul B.J.A.N. Covasna s-a finalizat în februarie 2016, 
echipa de proiect din cadrul Facultăţii de Istorie – Universitatea Bucureşti nu a încărcat 
încă documentele online ( www.arhivamedievala.ro )  
La solicitarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Covasna din luna februarie 2016, privind 
realizarea unui panou cu prefecţii judeţului Trei Scaune/Covasna, în cursul lunii martie 
2016 s-a procedat la verificarea documentelor din fondurile Primăria Oraşului Sf. 
Gheorghe, Primăria Oraşului Tg. Secuiesc, Prefectura Judeţului Trei Scaune ( cca 3000 
u.a.) în vederea depistării  semnăturilor prfecţilor din perioada 1919-1940; în baza 
documentelor, respectiv a  actelor publicate în Buletinul Oficial al Judeţului Trei 
Scaune ( 1922-1938), s-a corectat şi s-a completat lista prefecţilor Judeţului Trei 
Scaune.  Totodată, s-au înaintat Instituţiei prefectului, un număr de 57 de reproduceri 
de pe documente, cuprinzând semnăturile prefecţilor.  
 
 
 
 
 

Şef B.J.A.N. Covasna, 
 

Marius STOICA



 


