
 1 

INSTITUŢIA PREFECTULUI–JUDEŢUL COPASNA 
COLEGIUL PREFECTURAL 

 
 
 
 
 

ORDINE DE ZI 

 

Şedinţa Colegiului Prefectural  

din data de  23 Februarie  2017  ora 1000 

 

 

 

 

  
  1.   Analiza riscului rutier la nivelul judeţului Covasna pentru anul 2016 ; 

   Prezintă:  - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna 

 

 

  2. Informare privind activitatea de prevenire şi combatere a fenomenului 

infracţional în domeniul silviculturii în anul 2016 ;  

  Prezintă:  - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna  

   - Inspectoratul de Jandarmi Judetean  

 

 

3.  Informare privind activitatea DSVSA Covasna în anul 2016 ; 

           Prezintă:  - DSVSA Covasna 
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Punctul 1.            
     
 

ANALIZA 
privind riscul rutier la nivelul 

 județului Covasna în anul  2016 

I. CONSIDERAȚII GENERALE 

 

Conform datelor statistice din baza de date E.A.C. (evidența accidentelor de 
circulație) pe perioada analizată, la nivelul judeţului nostru nu s-a realizat obiectivul 
prevăzut în ”Programul de acțiune al poliției rutiere în perioada 2012-2016”, rezultând 
menţinerea numărului de accidente grave (0),  creşterea numărului persoanelor decedate 
(+13) și scăderea persoanelor rănite grav (-4). 
 Pentru punerea în practică a sarcinilor cuprinse în planul de măsuri nr. 483.983 din 

14.03.2016 ”pentru reducerea riscului rutier la nivelul județului Covasna”, și conform 
analizelor periodice de risc rutier efectuate de U.T.A.I. s-a luat măsura eficientizării 
modului de acțiune al poliţiei rutiere, vizându-se în special orientarea atât a activităţilor 
preventive cât și a celor coercitive spre categoriile de populație, mediile şi locurile cu 
potenţial criminogen crescut precum și pe combaterea cu fermitate a cauzelor generatoare 
şi eliminarea condiţiilor favorizante ale accidentelor rutiere.  
 Cele 9 aparate de supraveghere a traficului rutier și măsurare a vitezei aflate în dotarea Politiei 
Rutiere, au acţionat pe 3 schimburi pe arterele rutiere cu trafic intens, (în principal DN 11,  DN 12 și DN 
13 E) independent sau în cascadă, fiind orientate pentru acoperirea zonelor predispuse sau în care au 
avut loc accidente datorate vitezei excesive sau neadaptate. 

 La dimensionarea dispozitivului de poliție rutieră și stabilirea zonelor de acțiune, s-
a avut în vedere ca ponderea efectivelor să lucreze în zilele și intervalele orare când s-au 
concentrat evenimentele rutiere grave. 
 
   

II. REFERINȚE STATISTICE 
 

 Din analiza bazei de date a accidentelor de circulație E.A.C. a rezultat 
menţinerea  numărului accidentelor grave, creşterea persoanelor decedate cu 
treispezece, scăderea a celor rănite grav cu patru și creşterea a celor rănite ușor cu 
şapte.  
 2015 2016 Diferenta 
Accidente 82 82 0 
Morți 14 27 +13 

Răniți Grav 79 75 -4 
Răniți Ușor 38 45 +7 
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Pe perioada analizată, nouă din principalele cauze generatoare de accidente pe anul 

- 2016 se află pe un trend descendent, cinci sunt la același nivel, opt înregistrează creșteri, 
după cum urmează. 

 
 2015 2016 Diferența 
Nerespectare distanță între vehicule 5 2 -3 
Neacordare de prioritate pietoni 5 2 -3 
Conducere fără permis 4 1 -3 
Neasigurare la schimbarea directiei de mers 3 1 -2 
Conducere sub influența alcoolului 3 1 -2 
Abateri pasageri/călători/însoțitori 1 0 -1 
     3.Abateri bicicliști 10 9 -1 
Alte abateri săvârșite de conducătorii auto 4 3 -1 
     2.Traversare neregulamentară pietoni 5 4 -1 
     1. Piteză neadaptată la condițiile de drum 14 14 0 
Neacordare de prioritate vehicule 4 4 0 
Defecțiuni tehnice vehicul 1 1 0 
Depășire neregulamentară 7 7 0 
Animale sau alte obiecte 1 1 0 
Abateri conducători de atelaje și animale 0 6 +6 
Adormire la volan 5 8 +3 
Circulație pe sensul opus 3 5 +2 
Alte preocupări de natură a distrage atenția 0 2 +2 
Neasigurare mers inapoi 1 2 +1 
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Neasigurare schimbare bandă 0 1 +1 
Nerespectare trecere la nivel cu calea ferata 0 1 +1 
    2.Pietoni pe partea carosabilă 6 7 +1 
TOTAL 82 82 0 

      *Situația detaliată conform Raportului EAC privind accidentele de circulație după cauza producerii, 
anexat. 
 

 Repartiția din punct de vedere al orelor și mediului producerii accidentelor este 
următoarea: 06:01-14:00 – 27, 14:01-22:00 – 40, 22:01-06:00 – 15 accidente; în afara 
localității 35 accidente, în mediul rural 42 iar în cel urban 15, situații reprezentate 
grafic în continuare. 

 
 
Repartizarea accidentelor grave după localitatea producerii este următoarea: 
 

- cincisprezece accidente pe raza mun. Sf. Gheorghe, 
- Câte patru accidente pe raza mun. Tg. Secuiesc, Ozun, Chichiș,Covasna si 

Turia, 
- Câte trei  accidente pe raza localităților: Reci, Santiolunca, Breţcu, Lemnia şi 

Cernat  
- Câte două accidente pe raza localităţilor: Zagon, Batanii Mari, Bixad, 

Bradet,Belin, Ojdula, Zăbala si Dalnic; 
- Câte un accident pe raza localităților:Barcani, Sânzieni, Bodoc, Valea Mare, 

Ghidfalau, Araci, Oituz, Comandau, Haghig, Moacsa, Anghelus, Catalina, 
Chilieni, Lunga, Sita Buzăului și Valea Crisului. 
 

După categoria drumului (național, județean, comunal sau stradă) pe care s-a produs, 
situația accidentelor este următoarea: 

 
 

Categoria de drum Drumuri Naționale 

Drumuri Nationale 39 DN2D  2 
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Drumuri Județene 9 DN10  3 
Drumuri Comunale 8 DN11 15 
Străzi 26 DN11B 1 

DN11C 3 
DN12 6 

 

DN13E 9 
TOTAL 82 TOTAL 39 
 
 

 
 

     
 
 Distribuţia evenimentelor pe zilele săptămânii, se prezintă astfel: 
   

Luni Marti Miercuri Joi Pineri Simbata Duminica 
12 13 9 5 17 9 17 
       

  
 ACTIPITĂŢI  DE  IMPUNERE  A  LEGII 
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In scopul reducerii cauzelor care au generat producerea de accidente rutiere grave, 
efectivele de politie rutiera au organizat si desfasurat un numar de  2414(-1598) actiuni. 

In perioada supusa analizei, la nivelul judetului Covasna, efectivele de politie 
rutiera au efectuat urmatoarele activităţi : 

• 17414(-292) sanctiuni contraventionale . 
• 930(+198) permise de conducere retinute din care: 

- Alcool : 89(-41) 
- Viteza : 72(-21) 
- Depasire : 239(+49) 
- Neacordare pr. pietoni : 32(+4) 
- Neacordare prioritate vehicule : 108(+29) 

 
• 619(-124) certificate de inmatriculare retrase . 

Întreaga activitate desfăşurată la nivelul Serviciului Rutier s-a axat pe combaterea 
cauzelor generatoare de accidente, astfel: 

 
• Piteza: au fost aplicate un numar de 6544(-2690)  sanctiuni cu 72(-21)  permise 

reţinute . 
• Prioritate pietoni: au fost aplicate un numar de 32(+4) sancţiuni.  
• Pietoni: au fost aplicate un numar de 1216(-634) sancţiuni . 
• Biciclişti: au fost aplicate un număr de 518(-543) sancţiuni. 

 
 

III. CONCLUZII: 
 

- Principalele trei cauze generatoare de accident sunt:  
1.viteza neadaptată cu 17,07%,  

2. abateri pietoni 13,41% 

3.abateri biciclişti cu 10,97%. Aceste trei cauze au generat 41,45% dintre 
accidentele grave produse pe raza județului. 

- În intervalul orar 14:00 – 22:00 s-au produs 49% dintre accidentele grave, repartiția după 
mediul producerii (urban/rural) arătând că în mediul rural s-au produs 46% din accidente.  

- Din punct de vedere al localității producerii, mun Sf. Gheorghe deține ponderea 
cu cincisprezece  accidente, urmat de mun. Tg. Secuiesc, Ozun, Chichiș,Covasna 
si Turia cu câte patru accidente, Reci, Santiolunca, Breţcu, Lemnia şi Cernat  cu 
câte trei accidente iar comunele Zagon, Batanii Mari, Bixad, Bradet,Belin, Ojdula, 
Zăbala si Dalnic cu câte două.  

- Situația după categoria de drum pe care s-au produs clasează drumurile naționale pe primul 
loc (39 accidente, în special DN11-15, DN13E-9 accidente și DN12-6), urmate de străzi cu 26 
accidente. 

- Zilele de Duminică(17), Vineri(17) și Marți(13) ale săptămânii au înregistrat cel mai mare 
număr de accidente grave . 
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- opt dintre cauzele principale înregistrează scăderi față de perioada similară din 2015 
(nerespectare distanta in mers -3AG/+1M/-4RG; neacordare prioritate pietoni -3AG/+1M/-
4RG;conducere fără permis -3AG/-1M/-2RG, neasigurare la schimbarea direcţiei de mers -
2AG/-1M/-2RG, conducere sub influenţa alcoolului -2AG/-1M/-1RG. 

- Viteza neadaptata este cauza principală a accidentelor (0/+2M/0RG/-7RU).  
 

 

 

P. ȘEFUL SERVICIULUI, 

Î. ȘEF BIROU D.N.E. 

Comisar-șef de poliție 

Sebastian NIȚU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexă: rapoartele EAC – R02J privind accidentele grave și ușoare în anul -2016 (2 
 
 
Punctul 2.  

 
 
 
 

EVALUAREA 
 

 

 

 

activităţilor desfăşurate de lucrătorii  

din cadrul structurilor de Ordine Publică  

din cadrul oPJ Covasna 

în anul 2016 

pe linie de silvicultură 
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anul 2016 
 
 

1. prezentare generală 
 

Județul Covasna este situat în interiorul Carpaților de Curbură în Depresiunea 
Bârsei altitudinea minimă fiind la 500m iar cea maximă la 1777 m în VF.Lăcăuti. 
          O bogăție de neprețuit a acestui județ o reprezintă pădurile care prin funcțiile 

ecologice de protecție și socio-economice pe care le indeplinesc constituie, indiferent de 
forma de proprietate, o avuție de interes național de care beneficiază intreaga societate. 

În acest scop este necesară asigurarea gestionării durabile a pădurilor prin stabilirea 
unor măsuri concrete de administrare, regenerare, îngrijire și exploatare. 
          Județul Covasna dispune de un fond forestier de 176.426 ha. (s-au adăugat 

aproximativ 3000 ha ca urmare a intrării in vigoare a L.46/2008 prin care s-au introdus 

în fondul forestier național  pășunile împădurite cu consistență mai mare sau egală cu 

0,4 calculată numai pentru suprafața ocupată efectiv de vegetație forestieră). 
70.775 ha se află în paza și administrarea ocolelor silvice de stat, 105.651 ha fiind 

în paza și administrarea ocoalelor silvice private.  
Din cele 70.775 ha aflate în paza și administrarea ocoalelor silvice de stat, 49.658 

ha reprezintă proprietate publică a statului român iar 21.117 ha reprezintă  suprafețe de 
pădure a caror pază și administrare este asigurată de către ocoale silvice de stat ca 
urmare a contractelor încheiate în acest sens de diferiții proprietari cu Direcția Silvică 
Covasna.(5737 ha - proprietate privată a Composesoratelor, 10063 ha - proprietate 

privată a persoanelor fizice).  
 Pe raza județului Covasna își desfășoară activitatea un număr de 4 ocoale silvice de 
stat: OS Comandău, OS Covasna, OS Talișoara, OS Brețcu, sub directa coordonare a 
Direcției Silvice Covasna din structura RNP-ROMSILVA.  
           Totodată există un număr de 7 ocoale silvice private: OSP Brețcu,OSP Târgu 
SecuiescOSP Mereni, OSP Zagon, RAP Buzăul Ardelean RA, OSP Hatod, OSP Baraolt. 
Acestea se află sub directa supraveghere a Gărzii Forestiere Judeţene Covasna. 
  Ca structură organizatorică fondul forestier de pe raza județului Covasna se 
împarte în : 25 de districte, 9 districte de drumuri, 183 cantoane silvice, 9 cantoane de 

vânătoare. 
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2. Priorităţi instituţionale 
 
 
 Anul 2016 s-a caracterizat prin consolidarea unui sistem de ordine publică integrat, 
bazat pe atragerea de parteneri şi apropierea de comunitate, abordarea fenomenului 
infracţional într-o manieră proactivă bazată pe prevenire, descentralizarea deciziei şi 
asigurarea unor resurse umane şi materiale adecvate creşterii performanţei. 
  
 
 
S-a acţionat atingerea următoarelor priorităţi: 
 
� Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni, combaterea 

infracţionalităţii(siguranţa stradală urbană şi cea din mediul rural, abordare 
proactivă, de prevenire, în detrimentul celei reactive). 
� Creşterea autorităţii structurilor de poliţie. 
� Consolidarea sistemului integrat cu participarea tuturor instituţiilor cu atribuţii în 

domeniu. 
� Creşterea nivelului de pregătire profesională a poliţiştilor de ordine publică. 

 
 
3. Resurse umane 

 
Structurile de ordine publică au beneficiat, la începutul perioadei de un număr de 

277 de poliţişti(21 ofiţeri şi 256 agenţi). 
 În prezent structurile de ordine publică beneficiază de 250 poliţişti(233 agenţi/17 

ofiţeri), din care 32 poliţişti angajaţi din sursă externă, din cele 326 funcţii prevăzute 76 
funcţii fiind vacante(23%). 

Fluctuaţii de personal au avut loc atât la subunităţile urbane, cât şi în mediul rural, 
prin pensionare, mutare în interesul serviciului sau la cerere, angajare, după cum 
urmează: 

De menţionat este faptul că începând cu data de 01.07.2016 au fost încadraţi din 
sursă externă un număr de 32 agenţi, toţi pentru mediul rural, care din data de 25.07.2016 
s-au aflat într-un proces de pregătire pe o durată de 13 săptămâni, în cadrul Şcolii de 
agenţi de poliţie Vasile Lascăr din Câmpina. 

 
 
4. Prevenirea şi combaterea criminalităţii 

 
a. prevenirea criminalităţii 
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 În scopul prevenirii infracţionalităţii şi întărirea sentimentului de siguranţă, ca 
parte subiectivă a siguranţei publice, poliţiştii de ordine publică au acţionat pentru : 

- prevenirea si combaterea tăierilor ilegale de arbori și a faptelor ilegale 

asociate din circulația, depozitarea, prelucrarea primară și comercializarea 

materialului lemnos (Planurile Comune de Acțiune – ,, -CUTUL PĂDURII 
2015 şi 2016“ ); 

- prevenirea si combaterea braconajului piscicol și a comercializării ilegale de 

pește și subproduse de pește (Planurile Comune de Acţiune - ,,-TOP 
BRACONAJULUI 2015 şi 2016”. 

 
Lucratorii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice au efectuat activităţi în 

baza mai multor planuri comune de actiune, fiind urmărite obiective ca: 
 

- prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale de arbori  
- descurajarea transporturilor ilicite. 
- descurajarea intrărilor de material lemnos cu provenienta ilicită 
- impunerea legalitatii în modul de utilizare a documentelor de transport si 

provenienta a materialului lemnos. 
- prevenirea braconajului piscicol . 
- permanentizarea acţiunilor în sistem integrat. 

 
b. combaterea criminalităţii 

La nivelul I.P.J. Covasna se înregistrează o scădere a infracţiunilor sesizate cu 
588 fapte, de la 4810 la 4222. 

Volumul criminalităţii sesizate, calculat la 100.000 locuitori, la nivelul judeţului 
este de 1919 (-12,2%))infracţiuni.  
  

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

Covasna şi reprezentanţi ai altor instituţii cu atribuţii în domeniu, au fost organizate şi 
executate în fondul forestier naţional, pe drumurile publice și cele forestiere precum și la 
depozitele de materiale lemnoase şi la instalaţiile de prelucrat lemn rotund existente pe 
raza judeţului Covasna, un număr total de 1381 acţiuni pe linie de silvicultură ocazie cu 
care au fost constatate şi aplicate 560 sancţiuni contraventionale în valoare totală de 
612,31 mii lei şi s-a dispus confiscarea faptică a cantităţii de 1569,99 mc de material 
lemnos în valoare de 300,82 mii lei. 
 

criminalitatea sesizată în domeniul silvic 
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În 2016 poliţiştii covăsneni au fost sesizaţi despre comiterea a 189 infracţiuni în 
domeniul silvic, toate fiind înregistrate la nivelul structurilor de ordine publică. 
          În perioada analizată poliţiştii covăsneni au desfăşurat activităţi specifice de 
cercetare în 353 lucrări penale, cele 209 lucrări penale înregistrate vizând 189 fapte 
ilicite sesizate în domeniul silviculturii. 
          Față de perioada similară a anului precedent se constată o creştere cu 5,5% a 
infracționalității sesizate în domeniul silvic, ceea ce reprezintă un plus de 2 fapte ilicite 
sesizate. 
          În 38(-16) cazuri s-a dispus IUP in personam, toate la structurile de ordine 
publică. 

La începutul anului 2016 existau în lucru un număr de 144 de lucrări penale iar în 
2016 au fost înregistrate 209 lucrări penale, însumând un volum total de lucru de 353 
lucrări pe linie de silvicultură.  În perioada de referinţă s-au soluționat 224 lucrări, 
rămânând în lucru la sfârşitul perioadei analizate 129(-13) de lucrări pe linie silvică. 

Pe raza judeţului Covasna nu s-au înregistrat cazuri de defrişări masive de arbori 
şi nici fapte ilicite cu impact deosebit asupra fondului forestier naţional sau asupra 
mediului înconjurător.  
  

Zone cu risc pe linie de silvicultură menţionăm: 
 

- contravenţii: Sf.Gheorghe 46, SOP 58, Belin 47, Breţcu 29, Brăduţ 28, 
Dobârlău 38  

- lucrări penale înregistrate: Barcani 14, Dobârlău 15, SOP 10, Brăduţ 22, Sita 
Buzăului 11, Breţcu 19 

- infracţiuni: Barcani 14, Vâlcele 21, Brăduţ 21, Breţcu 19, Dobârlău 15  
 
 

Din punct de vedere al analizei situaţiei operative şi evoluţiei criminalităţii, 
identificăm ca posibile riscuri: 

 
� creşterea numărului tăierilor ilegale de arbori, mai ales pe fondul creşterii 

pretului la achiziţia de lemn de foc, cât şi a lipsei acestuia(în cazul a mai multor 

comune). 
� Lipsa de personal în cadrul structurilor de ordine publică, cu 128 poliţişti mai 

puţin(faţă de începutul anul 2011), aduce o diminuare a confortului pe segmentul 
de resursă umană şi implicit va afecta în continuare vizibilitatea elementului 
poliţienesc şi implicit eficienţa activităţii preventive şi în domeniul silvic. 
� Creşterea numărului faptelor de furt de material lemnos din rampă. 

 
5. Priorităţi de acţiune 
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1. se va întocmi un plan tematic de pregătire profesională suplimentară pe linie 
de silvicultură pentru impulsionarea activităţilor de prevenire/constatare la nivelul 
structurilor de ordine publică din mediile urban/rural. 
 

2. se vor organiza şi executa activităţi de pregătire cu privire la modificările 
legislative din domeniul silvic.  
 

3. se vor desfăşura activităţi de îndrumare şi sprijin, la nivelul subunităţilor care au 
înregistrat creşteri în domeniul criminalităţii silvice, pentru organizarea unor 
activităţi preventive în cooperare cu specialiştii din cadrul BCDS, inclusiv prin 
crearea şi distribuirea unor materiale preventive. 

        
4. vor fi solicitate pachete analitice de la structura UTAI, pe probleme de siguranţă 

identificate la nivelul judeţului, precum şi din punct de vedere al eficienţei 
dispozitivelor de siguranţă publică(silvicultură). 

       
5. se vor organiza şi executa acţiuni pe linia prevenirii şi combaterii delictelor 

silvice, coordonate de către SOP, la nivelul posturilor de poliţie unde au fost 
înregistrate rezultate slabe pe această linie. 
 

6. Supravegherea permanentă a fondului forestier, utilizarea bazelor de date 
SUMAL şi Iwood Tracking, respectiv SUMAL Satelit după operaţionalizarea 
acestuia de la data de 01.07.2017 în scopul eficientizării activităţilor de combatere 
a tăierilor ilegale şi furturilor de material lemnos. 

        
      
 
 

ŞEF SERPICIU ORDINE PUBLICĂ 
Comisar-şef de poliţie, 

 
BĂLĂNICĂ GIL 

 
 
 
Punctul 3.  
 
 
 

Către,  

INSTITUŢIA  PREFECTULUI  A JUDEȚULUI  COVASNA 
 

Ședința Colegiului prefectural din data de  23.02.2017 
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Informare privind activitatea DSVSA Covasna în anul  2016 

 

 

Având în vedere adresa Instituției Prefectului județul Covasna, cu nr. 2184 din 14.02.2017, 

înregistrat la DSVSA Covasna sub nr. 2173 din 15.02.2017,  privind ședința Colegiului prefectural din 

data de 23.02.2017 și a tematicii de prezentat, atașat vă înaintăm : 

 

Informarea privind activitatea D-V-A Covasna în anul  2016 

 

Atribuțiile și responsabilitățile DSVSACovasna 

Organizarea și funcționarea DSVSA Covasna sunt reglementate prin : 

� Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru 

siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.215/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

� Hotărârea Guvernului nr.1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale 

Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

� Regulamentul de Organizare și Funcționare  (în continuare ROF) al direcțiilor sanitar-

veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respective a municipiului București, aprobat 

prin  Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța 

Alimentelor nr. 571/2014, cu modificările ulterioare. 

 

 

 

Organizatoric și structura de personal 

În luna octombrie 2014 DSVSA Covasna s-a reorganizat pe o nouă structură a serviciilor în 

conformitate cu Ordinului președintelui ANSVSA cu nr. 701 din 10.09.2014 – cu privire la aprobarea 

structurii organizatorice și a statelor de funcții ale DSVSA Covasna, conform H.G. nr. 1415 din 2009, 

modificat prin H.G. nr. 701 din 19.08.2014 – privind organizarea și funcționarea ANSVSA și a unităților 

din subordinea acesteia. Astfel noile structure funcționale sunt : 

1. Serviciu Control Oficial Sănătate Animală, care include și Compartimentul de 

Farmacovigilență și nutriție animală; 
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2. Serviciu Control Oficial Siguranța Alimentelor; 

3. Serviciu Catagrafie, Înregistrare, Evaluare, TRACES; 

4. Serviciul Antifraudă; 

5. Serviciu Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor; 

6. Birou Evidență Informatică și Control Administrativ;  

7. Serviciul Economic și Administrativ; 

8. Compartiment Poliția Sanitar-Veterinară a Animalelor; 

9. Compartiment Juridic și Resurse umane; 

10. Compartiment Audit intern, 

DSVSA Covasna în anul 2016 a fost condusă de un director executiv în persoana Dr. Sikó 

Barabási Sándor și de un director executiv adjunct în persoana dlui  Dr.Șulea Codruț Marius. 

 

Directorul executiv în perioada analizată și-a desfășurat activitatea inclusiv prin : 

- Eliberarea unui nr. 186 de  decizii 

- Eliberarea unui nr. 32de note interne 

- Ședințe operative săptămânale în fiecare zi de luni, cu participarea : director executiv adjunct,  

șefii tuturor serviciilor operative și administrative, inclusiv persoalul cu responsabilități concrete 

stabilite (SCOSAnim, SCOSAlim, BEICA, SCIET, SAF, Serv.Ec.Adm., LSVSA, coord. 

Farmacovigilență, responsabil PPC, resp.Control financiar preventiv, Cons.juridic, CRUmane, 

Caudit public intern,  CPSVA, coordonatorul achizițiilor publice, secretarii SCIM, președinte 

Sindicat.   

- Planificarea activităților săptămânale pe servicii/birouri/compartimente și respectiv Raportarea 

săptămânală a activităților desfășurate de către fiecare serviciu/birou/ compartiment 

- Participarea la ședințele de : 

o Colegiu prefectural 

o ISU 

o Ședințe comune de lucru cu Direcția pentru agricultură a jud.Covasna și cu APIA 

Covasna 

o Asociațiile crescătorilor de bovine și ovine 

o Comisia CAT 

o altele 
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- În calitate de purtător de cuvânt al instituției a întocmit și înaintat un număr de  31 

communicate de presă, a organizat 8 conferințe de presă, a căror materiale au apărut în  peste 

60 articole și comunicate, participat la 36 emisiuni radio local și national. 

 

Structura de personal se prezintă astfel : 

 Numar total de posturi:  
Nr.crt Situatie privind posturile Nr.posturi 

1 Numarul de posturi aprobate la finele perioadei de raportare 101 

2 Numarul de posturi ocupate la finele perioadei de raportare 86 

3 Numarul de posturi vacante la finele perioadei de raportare 16 

4 Numarul mediu de posturi remunerate 81 

5 
Numarul de posturi ocupate de persoane care cumuleaza 
pensia cu salariul 

1 

   
   
 Situatie privind functionarii publici:  
Nr.crt Situatie privind posturile Nr.posturi 

1 Numarul de posturi aprobate la finele perioadei de raportare 67 

2 Numarul de posturi ocupate la finele perioadei de raportare 62 

3 Numarul de posturi vacante la finele perioadei de raportare 6 

4 Numarul mediu de posturi remunerate 59 

5 
Numarul de posturi ocupate de persoane care cumuleaza 
pensia cu salariul 

0 

   
   
 Situatie privind contractualii:  
Nr.crt Situatie privind posturile Nr.posturi 

1 Numarul de posturi aprobate la finele perioadei de raportare 34 

2 Numarul de posturi ocupate la finele perioadei de raportare 24 

3 Numarul de posturi vacante la finele perioadei de raportare 10 

4 Numarul mediu de posturi remunerate 22 

5 
Numarul de posturi ocupate de persoane care cumuleaza 
pensia cu salariul 

1 
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SERVICIU  CONTROL  OFICIAL SĂNĂTATE  ANIMALĂ  

Șef serviciu Dr. Deák Sándor 

 

Serviciul  Control Oficial Sănătate Animală (în continuare SCOSAnim.) și-a desfășurat activitatea în perioada 

01.01.-31.12.2016 conform prevederilor ROF, astfel : 

1.Verificarea scriptică deconturilor lunare ale acțiunilor sanitare veterinare depuse de medicii 

veterinari concesionari și a medicilor de la cabinetele particulare. 

2. Verificarea în teren la nivelul exploatațiilor de animale a concordanței între acțiunile decontate 

și realitatea din teren privind deconturile lunare ale acțiunilor sanitare veterinare depuse de medicii 

veterinari concesionari și a medicilor de la cabinetele particulare. 

3.Verificarea prin supracontrol în teren a cocordanței între acțiunile decontate și realitatea din 

teren precum și modul de realizare a acestor controlale de către medicii veterinari zonali. 

4.Întocmirea documentației pentru Rapoartele intermediare și finale privind bolile cofinanțate 

5.Participarea la controalele privind SMR. 

6.Urmărirea realizării planului cifric ala acțiunilor sanitare veterinare din Programul Strategic de 

către medicii veterinari concesionari și mediciii veterinari contractuali în exploatațiile 

autorizare/întregistrate 

7.Monitorizarea focarelor de boală la animale, notificări,declarare, plan măsuri,anchete 

epidemiologice,stingeri. 

8.Efectuarea de controale în domeniul farmacovigilenței la unități farmaceutice și exploatații. 

9. Efectuarea de controale în domeniul nutriției animale la unități producătoare și exploatații. 

10.Efecuarea de controale în domeniul biocidelor. 

11. Efecuarea de controale în domeniul SNCU. 

12.Instruiri cu reprezentanții Asociațiilor de Vănătoare privind campaniile de vaccinare 

antirabică orală a vulpilor și campaniile de recoltare vulpi în vederea verificării eficienței vaccinării 

13. .Instruiri cu reprezentanții Asociațiilor de Vănătoare și a administratorilor exploatațiilor 

comerciale de porcine, medici veterinari concesionari și de cabinete individuale privind bolile majore cu 

risc de aparție sau reapariție PPA,PPC.Bluetongue,Dermatoza nodulară. 

14. Efectuarea de controale privind respectarea normelor de biosecuritate în exploatațiile 

comerciale dar și cele nonprofesionale. 

15.Coordonarea și realizarea acțiunilor de vaccinare antirabică orală a vulpilor și a celor de 

recoltare vulpi pentru verificarea eficienței vaccinării. 

16.Efectuarea de controale tematice la CMV concesionate și audit. 
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17.Efectuarea de controale privind modul de realizare a acțiunilor de Inspecții în exploatații de 

către medicii veterinari concsionari. 

18.Efectuarea de controale privind bunăstarea animalelor  precum și ecarisarea teritoriului. 

19.Efectuarea de controale în tărgurile de animale. 

20. Vizarea dosarelor de despăgubire. 

            21.Activițăți desfăsurate de șeful serviciului SCOSA Animală în această perioadă au fost:       

  - coordonarea supravegherii sanitare veterinare și a acțiunilor imunoprofilactice; 

  -coordonarea  și controlul activităților desfășurate de personalul din subordine ; 

  -responsabil cu bolile cofinanțate-Bluetongue,Rabie și EST; 

  -întocmirea și elaborarea Fiselor de Post ,Fișelor de evaluare a personalului din subordine; 

  -elaborarea Planului cifric al acțiunilor sanitare veterinare; 

 -elaborarea  Procedurilor formalizate SCIM; 

 -verificarea și vizarea Deconturilor mdicilor veterinari concesionari. 

 

În cursul anului 2016 a efectuat următoarele acțiuni : 

1.Efective supravegheate conform contractelor concesiune și respective de prestări servicii cu 
cele 38 Cabinetele veterinare particulare 
 

d.c. în Nr  
crt Specia Capete Exploatații 

necomerciale 
Exploatații 

tip.A. 
Exploatații 
autorizate 

1 Bovine 47436 35645 5020 6771 
2 Cabaline 7359 7235 14 110 
3 Ovine 249729 240176 8745 2967 
4 Caprine 9120 9092 28 - 
5 Porcine 41469 31609 - 9860 
6 Păsări 861068 149122 - 711946 
7 Albine 12266 12108 134 - 
8 Câini 23927      23927   
9 Pisici 10490      10490   

 
4.Ferme autorizate/inregistrate supravegheate sanitar veterinar 

 
Nr. 
Crt. 

Specia Nr. exploatatii 
autorizate 

Nr.exploatatii 
inregistrate 

1 Bovine 55 136 
2 Cabaline 2 2 
3 Ovine 4 45 
4 Caprine 0 1 
5 Pasari 4 6 
6 Albine 33 131 
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7 Porcine 8 0 
 
 
 
 
 
 
 2.Vaccinări preventive conform contractelor de prestări servicii cu cele 38 Cabinetele 
veterinare particulare 
 

Nr. crt Boala Efectiv vaccinat % 
1 Pseudopesta aviara 114615 76 
2 Rabie caini 15027 63 
3 Rabie pisici 2635 25 
4 Antrax Cabaline 6180 84 
5 Antrax Bovine, Ovine, Caprine 244000 80 
6 Tuberculinări bovine 40849 92 

 
 

3. Supraveghere serologică  

Nr.crt Boala Plan 2016 Realizat 31.12.2016 Realizat % 
1 Bluetongue 614 493 80,3 
2 Leucoză, Bruceloză bovină 32800 29058 88,6 
3 Bruceloză ovină,caprină 12800 14081 110 
4 Bruceloză suină 400 153 38,3 
5 Anemia Infectioasa ecvina 8000 7189 89,7 

 

4.Supraveghere Gripa aviara 

4.Supraveghere Gripa aviara 

 

5.Supraveghere Pestă porcină clasică  

  Plan Realizat Realizare Plan expl. Realizat Realizare 

Tipul exploatației Nr. exploataţii 
(sate) ţintă 

Nr. exploataţii 
din care s-au 

recoltat probe 

Nr. probe 
prelevate 

Nr. probe 
de prelevat 

Procentaj 
% 

Expl. comerciale 
găini ouătoare 

1 1 30 0 100 

Expl. comerciale 
găini reproducţie 

1 1 15 15 50 

Expl. nonprofesionale 
galinacee 

2 12 60 0 100 

Expl. nonprofesionale 
palmipede 

2 10 50 0 100 

Păsări sălbatice - - 10 0 100 



 19 

Nr.crt Metodă necomer
ciale 

necomer
ciale 

% comerciale expl. 
comerciale 

% 

1 Activă 
domestic 

1163 1137 97,8 350 231 66 

2 Pasivă 
domestic 

128 230 180 39 77 197 

4 Mistreți 776 380 48,9 0 0 0 
 

 

 

6.Supraveghere Pestă porcină africană 

 
Nr.crt 

 
Metodă 

Plan 
necomer

ciale 

Realizat 
necomer

ciale 

Realizare
% 

Plan expl. 
comerciale 

Realizat 
expl. 

comerciale 

Realizare 
% 

1 domestic 50 12 29 0 0 0 
2 mistreti 20 1 5 0 0 0 

 

7.Supraveghere ES8 

Nr.crt Grupa țintă  Plan Realizat % 
1 Bovine sacrificate normal 3413 398 11,7 
2 Bovine sacrificat de urgența 6 38 633 
3 Bovine moarte 94 39 41,5 
4 Bovine suspecte 4 1 25 
5 Ovine moarte 214 208 97,2 
6 Ovine sacrificate 214 151 70,6 
7 Ovine suspecte 0 2 - 
8 Caprine moarte 66 6 9,1 
9 Caprine sacrificate 66 3 4,5 
10 Caprine suspecte 0 0 - 

 
 

3. Mortalități cumulate în perioada  01.01.-31.12.2016 
 

Nr.crt Specia Exploatații 
necomerciale 

Exploatații 
comerciale 

1 Bovine 60 18 
2 Ovine ,caprine 197 13 
3 Porcine  5 513 
4 Păsări 0 36359 

 
 

4. Situația epidemiologică în perioada  01.01.-31.12.2016 
 
Nr Specia Boala Nr focar Stare  focar 
1 Bovine Leucoză enzootică 1  Focar în curs de stingere focar stins 
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2 Cabaline Anemie infecțioasă 14 14 focare stinse 
3 Mistreț Trichineloză 1 Stins 
4 Albine  Varooză 3 / 209 familii stins 

 
  
. 
 

5.Controale efectuate în perioada 01.01.- 31.12.2016 

Nr. crt Obiectiv Tematică  Nr.controale 
1 Exploatații bovine Tuberculinări, supraveghere 

LEB,bruceloză,vaccinări antrax 
1253 

2 Exploatații  ovine Supraveghere bruceloză,vaccinări 
antrax 

321 

3 Exploatații  cabaline Supraveghere anemie infecțioasă 
vaccinări antrax 

45 

4 Exploatații  porcine  Biosecuritate,supraveghere PPA 24 
5 Exploatații  păsări Biosecuritate,supraveghere 

salmoneloză și gripă aviara 
18 

6 Gospodării cu carnasiere 
domestice 

Microcipare și vaccinare antirabică 66 

7 CMV concesionate Plan cifric -deconturi 23 
8 Asociații crescători de animale Respectarea legislației sanitare 

veterinare în perioada de pășunat 
24 

Total controale în domeniul sănătății animale 1774 
 

13.Concluzii și Propuneri   

 Avănd în vedere nerealizarea obiectivelor în totaliate privind în special vaccinările contra 

pseudopestei aviare,antirabice și supravegherii EST au fost deja elaborate Planuri de măsuri pentru boala 

de Newcastleși EST, iar în privința Rabiei au fost și se vor mai face comunicate de presă pentru 

conștientizarea populației asupra importanței stăpănirii și eradicării acestei boli. 

1.a. COMPARTIMENTUL DE FARMACOVIGILENȚĂ, NUTRIȚIE ANIMALĂ,  

S.N.C.U., BIOCIDE – Responsabil coordonator dr.Blága Zsolt 

Domeniul de activitate și rezultate centralizate : 

Compartimentul Farmacovigilenţă are următoarele atribuţii şi responsabilităţi specifice: 

a) supraveghează şi răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare privind produsele 
medicinale veterinare şi a alte produse de uz veterinar, de către unităţile de distribuţie cu amănuntul 
şi angro; 

b) monitorizează şi răspunde de activitatea de farmacovigilenţă, privind utilizarea produselor 
medicinale veterinare şi a furajelor medicamentate;   

c) raportează la A.N.S.V.S.A. rezultatele activităţii de farmacovigilenţă şi de supraveghere a 
reziduurilor la animale vii şi produsele acestora, conform prevederilor legale; 
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d) monitorizează şi informează A.N.S.V.S.A., asupra reacţiilor adverse apărute la animale în urma 
administrării de produse medicinale veterinare  şi alte produse de uz veterinar; 

e) monitorizează şi controlează circulaţia furajelor medicamentate; 

f) supraveghează şi monitorizează programele pentru administrarea produselor medicinale veterinare, 
precum şi modul de administrare a produselor biologice în unităţile de creştere a animalelor; 

g) monitorizează modul în care sunt respectate prevederile actelor normative în vigoare cu referire la 
depozitarea, circulaţia şi comercializarea biopreparatelor, medicamentelor şi altor produse de uz 
veterinar, substanţelor toxice şi stupefiante, tranchilizantelor, substanţelor hormonale; 

h) implementează şi monitorizează aplicarea prevederilor legale privind controlul reziduurilor la 
animalele vii şi produsele de origine animală; 

i) monitorizează şi răspunde de realizarea Programului Naţional de Control al Reziduurilor, aprobat 
potrivit legii; 

j) verifică documentaţia pentru autorizarea unităţilor de depozitare produse medicinale veterinare şi 
alte produse de uz veterinar în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; 

k) solicită număr de autorizaţie de distribuţie Direcţiei de coordonare tehnică a institutelor de referinţă, 
LSVSA, reglementare şi control a activităţii farmaceutice veterinare din cadrul A.N.S.V.S.A., pentru  
unităţile  de distribuţie evaluate; 

l) întocmeşte şi transmite anual lista operatorilor care distribuie, comercializează şi utilizează produse 
medicinale veteriare şi alte produse de uz veterinar; 

m) transmite trimestrial rapoarte privind  respectarea prevederilor legale în vigoare privind calitatea 
produselor medicinale veterinare şi a altor produse de uz veterinar de către unităţile de distribuţie cu 
amănuntul şi cu ridicata, unităţile de producţie, precum şi de către alte persoane fizice autorizate şi 
persoane juridice care desfăşoară activităţi în domeniul produselor medicinale veterinare şi a altor 
produse de uz veterinar; 

n) transmite rapoarte trimestriale  privind  respectarea prevederilor legale referitoare la  circulaţia şi 
modul de utilizare a produselor medicinale veterinare  

o) participă la soluţionarea alertelor de farmacovigilenţă prin anchetele desfăşurate la nivel local; 

p) controlează modul de utilizare şi de pastrare a produselor medicinale veterinare şi a altor produse de 
uz veterinar in fermele de animale şi în cabinetele de asistenţă medicală veterinară 

q) autorizează şi controlează activitatea depozitelor farmaceutice veterinare, farmaciilor veterinare;  

r) participă şi la alte activităţi dispuse de conducerea D.S.V.S.A.  

 
 
 
1..Unități din domeniul Farmacologic înregistrare /autorizate supravegheate 
 

Nr. 
crt 

Profil de unitate Nr  unitati 
autorizate 

Nr.unitati 
inregistrate 

1 Farmacii veterinare 24 0 
2 Pet shop 8 0 
3 Unitati DDD 7 0 

 
2. Unitati din domeniul Nutritiei Animalelor supravegheate 
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Nr. 
crt 

Profil de unitate Nr  unitati 
autorizate 

Nr.unitati 
inregistrate 

1 Fabrica Nutreturi Combinate 11 0 
2 Producatori aditivi furajeri 1 0 
3 Comert cu amanuntul de furaje 25 20 
4 Transportatori furaje 17 0 

 
 

3.Unitati SNCU (pentru neutralizarea subproduselor improprii pentru consum uman) 
 

Nr. 
crt 

Profil de unitate Nr  unitati 
autorizate 

Nr.unitati 
inregistrate 

1 Unitati SNCU 13 0 
2 Transportatori SNCU 83 0 

 
4.Cabinete veterinare controlate 
 

Nr. 
crt 

Profil de unitate Cabinete veterinare 
concesionate 

Cabinete veterinare 
particulare 

1 Asistență sanitar veterinară 39 29 

 
5. Controale şi Inspecţii 

Domeniul de activitate Plan Realizat % 
Controale şi Inspecţii în Domeniul Farmacovigilenţă 140 279 199.29 

Controale şi Inspecţii în Domeniul Biocide 4 4 100.00 

Controale şi Inspecţii în Domeniul S.N.C.U. 72 284 394,44 

Controale şi Inspecţii în domeniul Nutritie animală 66 289 437.88 

Recoltari probe furaj 289 187 64.71 

 
 

2. SERVICIU  CONTROL  OFICIAL  SIGURANȚA  ALIMENTELOR   

Șef serviciu cu delegare de atribuții dr.Muntean Elena 
 

In perioada 01.01.– 31.12.2016 in conformitate cu ROF si legislatia specifica, SCOSAlimentelor a 

efectuat: 

1. Verificarea documentelor justificative 

2. Rapoartele de sfarsit de luna 

3. Raportarile pentru sfarsitul de trimestru 

4. Raportarile la sfarsit de semestru 

5. Raportari trimestriale SNCU 

6. Intocmirea planului cifric pentru produsele de origine animala si non-animala, monitorizarea si 
realizarea planului cifric 

7. Monitorizarea rezultatelor analizelor de laborator 
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8. In cazul probelor neconforme a aplicat masurile de retragere a alimentelor de origine animala si 
non-animala 

9. A fost verificata documentatia si au fost recoltate probe pentru produsele sosite in vama 

10. Realizarea planului PNCR 

11. Realizarea planului pe contaminanti 

12. Verificarea in teren a unitatilor autorizate si inregistrate conform Ord 35/2016 si a NS 

13. Solutionarea alertelor transmise prin SRAFF pentru produsele de origine animala si non-
animala 

14. Validarea certicatelor TRACES 

15. Eliberarea certificatelor pentru exportul produselor din carne 

16. Instruirile medicilor veterinari oficiali si a pe Ord 64/2007 

17. Am participat la efectuarea auditurilor pe SNCU 

18. Am participat la actiuni comune de control oficial cu alte institutii abilitate 

19. Supravegherea activitatii personalului care realizeaza controlul official in unitatile de 
producere, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor 
alimentare de origine animal si non-animala 

Rezultate: 

1. Un numar de 484 controale efectuate in unitatile autorizate 

2. Un numar de 1347 controale efectuate in unitatile inregistrate 

3. Un numar de 24 amenzi in valoare de 31400 lei 

4. Un numar de 26 avertismente 

5. Un numar de 1208 probe prelevate conform programului strategic cifric (929 probe de 
origine animala, 279 probe de origine non-animala) 

6. Un numar de 56 probe pentru determinarea PNCR 

7. Un numar de 9 probe pentru determinarea E.coli VTEC 

8. Un numar de 12 probe pentru determinarea contaminantilor 

9. Un numar de 298 certificate TRACES validate 

10.Un numar de 2 certificate eliberate pentru exportul produselor din carne catre  Republica 
Macedonia   

11.Un numar de 7 certificate eliberate pentru exportul produselor din carne catre  Republica 
Moldova  

 

 

  

3. SERVICIUL CATAGRAFIE, ÎNREGISTRARE, EVALUARE, TRACES. 

Șef serviciu dr.Örsi Csaba 
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Deși cu un deficit de personal calificat semnificativ serviciul și-a desfășurat activitatea în 

perioada analizată în mod corespunzător. 

 

Activitatea de înregistrare / autorizare conform Ordinelor ANSVSA : 

Unități autorizate/înregistrate tf.Ordinului 
Potal pe județ 01.01.-31.12.2016 

Ordin nr.16/2010 693 143 

Ordin nr.109/2010 99 11 

Ordin nr.83/2014 19 1 

Ordin nr.57/2010 1401 128 

Ordin nr.111/2008 1517 

1828 

Non animal  161 

Animal        181 

Ordin nr.111/2008 147 Vânzare directă   15 

Ordin nr.34/2008 (tradițional) 14 0 

 

Eliberarea de ordonanțe : 

Ordonanţe de suspendare a activităţii emise: 11 

Ordonanţe de interzicere a activităţii emise: 83 

Eliberarea de vize, avize, accept interjudețean de mișcare a animalelor : 

Avize temporare (în special târguri ocazionale, religioase etc.): 63 

Vize anuale mijloace de transport: 230 

Ordonanţe de suspendare a activităţii emise: 11 

Ordonanţe de interzicere a activităţii emise: 83 

Notificări AFIR: 72 

Aviz interjudețean  :  

Numărul avizelor interjudețene în perioada 01.01.- 31.10.2016  : 

Specia Avize acordate 

Bovine 4218 

Ovine 278 

Suine 112 

Păsări 31 

Cabaline  3 

 

 Certificări comerț intra- și extracomunitar : 

Certificări animale vii: 

 - Comert intracomunitar: 10.993 Bovine 

 - Comert intracomunitar: 1.456 Ovine 

- Comert intracomunitar: 9 Cai de sport 

 - Export: 3.017 Bovine (Israel) 
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 - Export: 60 Ovine (Israel) 

- Export : 184700 Păsări - pui de o zi (Moldova) 

 TOTAL: 197.218 animale 

 
Certificări trofee: 
- Comert intracomunitar: 120 trofee 
- Export: 6 trofee 
 TOTAL: 126 trofee 
 
Intrări animale vii:  
 - Porcine: 28372 
 - Bovine: 177 
 - Cabaline: 1 
 - Mistreți: 13 
 - Cerbi: 19 
 - Iepuri: 763 
 - Pui de o zi: 237362 
 - Pești (icre): 13 kg 
 - Ouă incubație: 46800 
TOTAL: 313.507 

 

Evaluarea unităților :  

Ordin ANSVSA 57/2010: Total 89 unități din care 82 (92%) evaluate, 7 (8%) neevaluate .  

Ordin ANSVSA 111/2008: Total 298 unități din care 230 (77%) evaluate, 68 (23%) 

neevaluate. Evaluarea unităților rămase este programată.  

Auditul unităților :   

Ordin ANSVSA 57/2010: Total 16 unități din care 14 (88 %) auditate, 2 (12%) neauditate.   

Concluzii: Analizân ativitatea serviciului CIET în perioada 01.01.2016-31.12.2016, se poate 

concluziona efectul negativ al lipsei personalului de specialitate – medici veterinari oficiali, cu activitate 

preponderentă de control sanitar veterinar în teritoriu, conform ROF –ului, practic în marea majoritate a 

cazurilor evaluarea unităților cu scopul încadrării acestora în gupe de risc este efectuată de același medic 

veterinar oficial care efctuează ulterior și contolul oficial de supraveghere pe baza încadrării în grupele 

de risc prestabilite. 

Propuneri: Pentru buna desfășurare a activității de evaluare în vederea încadrării în grupe de 

risc al unităților  autorizate și înregistrate, respectiv auditul acestor unități după caz, să fie efectuată de 

către persoane diferite față de cele cu atribuții de control oficial de supraveghere sanitară veterinară a 

unităților, conform Ordinului ANSVSA nr.35/2016.  
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4. SERVICIU  ANTIFRAUDĂ 
Șef serviciu numit temporar  ing.Páll Botond 

 
 

Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al D.S.V.S.A. Covasna, Serviciul  

Antifrauda monitorizeaza realizarea actiunilor de control oficial si realizeaza actiunile de 

control/supracontrol monitorizează realizarea acţiunilor de control oficial şi realizează acţiunile de 

control/supracontrol proprii conform Programului de control naţional şi/sau tematice, la nivel judeţean, 

cu respectarea procedurilor/instrucţiunilor A.N.S.V.S.A., conform Ord. 571 / 27.06.2014. 

           In perioada 01.01.2016 – 31.12.2016 Serviciul Antifrauda a efectuat un numar de  681 controale 

dupa cum urmeaza: 

- 429 controale privind respectarea prevederilor normelor sanitare 

veterinare referitor la identificare si inregistrarea animalelor S.M.R.-GAEC. 

- 46 controale efectuate privind conditiile de depozitare, trasabilitate a 

produselor de origine animala si non-animala la Zilele Sf.Gheorghe, Covasna, Baraolt 

- 8 controale efectuate privind conditiile de autorizare, trasabilitate,la 

produsele de origine animală si non-animala in perioada  Sarbatorilor  Pascale 

- 1 control cu I.P.J. Covasna 

- 176 controale / inspectii efectuate in exploatatii non-profesionale 

- 1 control /C.S.V.A. 

- 7 controale efectuate impreuna cu  SCOSAlimente de origine animală 

- 1 control conform N.S. 6352/2016, referitor la unitatile din zona rurala  

- 3 controale conform N.S. 6289 / 2016, inspectii efectuate in unitatile 

amplasate in zone de agrement. 

- 9 controale conform Ord. 571/2014 

In urma controalelor / inspectiilor / supracontroalelor efectuate au fost aplicate un numar de  

244 amenzi contraventionale :  

- 165 sanctiuni contraventionaleconform H.G.984/2005 cu  modificarile ulterioare  in valoare de 

114.840 ron. 

- 79 avertismente conform O.U.G. 2/2001 

          Din totalul de sanctiuni contraventionale, S.A.F. a aplicat in perioada solicitata un numar de 37 

avertismente conform O.U.G.2/2001 si  35 sanctiuni contraventionale conform H.G. 984/2005 in 

valoare de 35.540 ron. 

          În perioada analizată la DSVSA Covasna au fost depuse un număr de 27 reclamații/petiții, din 

care 21 au fost rezolvate,  3 au fost nefondate și  3 sunt în curs de rezolvare. 
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Pe Sistemul Rapid de Alerta au fost primite si rezolvate in termen un numar de 42 alerte/notificari. 

          În cadrul  Planului de măsuri commune IN8ERCONEC8 I. 2016 au fost efectuate un număr de 

15 acțiuni în perioada 15.02.-05.05.2016, iar conform  Planului de măsuri commune IN8ERCONEC8 

II. 2016, au fost efectuate la zi un  număr de 39 acțiuni (6 depozite alimentare, 26 unități vânzare cu 

amănuntul, 7 mijloace auto). 

 

5. BIROUL  EVIDENȚA INFORMATICĂ  ȘI  CONTROL  ADMINISTRATIV 

Șef birou dr.Bod Barna 
 

In conformitate cu Ordinul ANSVSA Nr.571/2014 si a  ROF DSVSA , precum si a legislatiei 

specifice in vigoare Biroul Evidenta Informatica si Control Administrativ a desfasurat urmatoarele 

activitati principale in preiada 01.01.2016-31.12.2016: 

1.Verificarea scriptică a  deconturilor lunare ale acțiunilor de identificare si inregistrare a 

animalelor depuse de catre medicii veterinari de libere practica imputernicitisi verificrea datelor 

introduse în Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor 

2. Verificarea în teren la nivelul exploatațiilor de animale a concordanței între acțiunile decontate 

și realitatea din teren privind deconturile lunare ale acțiunilor de identificare si inregistrare a animalelor 

depuse de catre medicii veterinari de libere practica imputerniciti. 

3.Verificarea prin supracontrol în teren a cocordanței între acțiunile decontate și realitatea din 

teren precum și modul de realizare a acestor controlale de către medicii veterinari zonali. 

4.Participarea la controalele din exploatatii conform acordului de delegare între APIA şi 

ANSVSA (control SMR) şi NS.nr.6093/14.01.2016 NS nr.6417/29.09.2016 si gestionarea  controalelor 

efectuate pentru verificarea respectării de către agricultori acerinţelor legale în materie de gestionare 

(SMR) referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor şi a bunelor condiţii agricole şi de mediu 

(GAEC). Astfel, pe parcursul perioadei analizate au fost controlate un număr total de 1178 de exploatații 

din care la 3 exploatații s-a efectuat și un supracontrol dispus de ANSVSA. 

5.Efectuarea de controale privind modul de realizare a acțiunilor de Inspecții în exploatații de 

către medicii veterinari de libera practica imputerniciti conform Ns.nr. 6144/16.02.2016 

6.Emiterea şi tiparirea paşapoartelor, în condiţiile legii, pentru bovinele identificate şi 

înregistrate, către proprietarii bovinelor. 

7.Inregistrarea si instruirea operatorilor SNIIA aprobati, conform ordinului ANSVSA 

Nr.40/2010 cu modificarile si completarile ulterioare. 
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8.Conform prevederilor legale in vigoare au fost solutionate  125 de cereri pentru inregistrarea 

fatarilor gemelare la bovine . 

 

 

 

Cirfic activitatea se exprimă astfel : 

Nr Denumirea activitatii Rezultate 
1 Verificarea deconturilor conform Ordinului 106/2015 Nr exploatatii verificate prin 

supracontrol 142 din 26 de CSVA-uri 
2 Coordonarea activităţii de control în exploataţii 

conform acordului de delegare între APIA şi ANSVSA 
(control SMR) şi NS.nr.6093/14.01.2016 NS 
nr.6417/29.09.2016 

Nr. de exploatatii controlate si datele 
verificate in programul de gestiune a 
inspectiilor : 1.178 

3 Coordonarea activităţii de inspecţii în exploataţii 
efectuat de către medicii veterinari de liberă practică şi 
verificarea deconturilor depusă dupa efectuarea 
activităţii ,conform Ns.nr.6144/16.02.2016 

Nr exploatatii inspectate de catre 
medicii veterinari de libera practica 
imputerniciti :14.136 
Nr. exploatatii verificate prin 
supracontrol :753 

4 Paşapoarte bovine eliberate 18.250 
5 Paşapoarte bovine duplicate eliberate 489 
6 Operatori SNIIA aprobati si instruti (inclusive 

Asociatiile crescatorilor de Animale) 
61 

7 Nr de fătări gemelare aprobate şi introduse 132 
 

Concluzii şi propuneri : 

Ţinand cont  de numărul de exploataţii verificate şi a modului de verificare a deconturilor şi a 

apariţiei Ordinului ANSVSA nr.571/2014 , a Ordinului ANSVSA nr.106/.2015 activitatea BEICA s-a 

îmbunătaţit considerabil. 

Ca şi propuneri modificarea procedurii de eliberare a paşapoartelor pentru bovine în sensul că 

Asociaţiile crescătorilor de bovine să aibă dreptul de a ridica şi a distribui paşapoartele pentru membrii 

Asociaţiei.  

 

6. COMPARTIMENTUL  POLIȚIA  SANITAR VETERINARA A ANIMALELOR 

Responsabil coordonator dr.Luppinger 8hymea 

             Având în vedere Ordinul  nr. 571 din 27.06.2014 pentru aprobarea structurii organizatorice 

cadru şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale direcţiilor sanitare veterinare şi pentru 

siguranţa alimentelor judeţene şi în conformitate cu prevederile acestui  Ordin  - Compartimentul de 

Poliţia Sanitară Veterinară a Animalelor a fost  înfiinţată, în anul 2014, fiind în subordinea directorului 

executiv.  
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Controale în Adăposturi de câini fără stăpân : Pe raza judeţului Covasna există 3 adăposturi de 

câini cu o capacitate totală de adăpostire de 213 animale. 

     În  perioada 01.01.2016 - 31.12.2016 au fost efectuate 15 controale în aceste adăposturi astfel : 

- 3  - controale la  adăpostul apartinând primăriei orașului Baraolt, 

- 5 - controale la adăpostul apartinând Asociației pentru protecția animalelor ”BENJI” 

- 7 -  la adăpostul apartinând TEGA SA Sf.Gheorghe. 

 În adăposturile sus menţionate au fost verificate modul de aplicare şi respectare  a legislaţiei în 

vigoare cu privire la gestiunea câinilor fără stăpân, numărul de microcip, numărul fisei de adopţie, data 

vaccinării antirabice,data sterilizării,data predării cadavrelor către societăţile, la fiecare control s-a 

întocmit câte o Fişă de Inspecţie.  

S-au  controlat completarea registrelor de la sediile adăposturilor publice pentru câinii fără 

stăpân conform procedurilor stabilite de A.N.S.V.S.A. Au fost, verificate şi raportate  la A.N.S.V.S.A. 

datele cu privire la numărul de câini înregistraţi. În acest sens anul curent au fost transmise către 

ANSVSA 10 - raportări  lunare, în conformitate cu N.S. 5960/16.10.2015, precum 3 - raportări 

trimestriale, conform N.S. 5781/18.05.2016.  

 Având în vedere prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare, cu privire la reducerea 

numărului de câini fără stăpân, stoparea înmulţirii necontrolate a câinilor de rasă comună, prevenirea 

abandonului şi a pierderii câinilor, facilitării recuperării câinilor pierduţi, promovării deţinerii 

responsabile a câinilor, reducerii apariţiei rabiei şi a altor zoonoze, reducereii riscurilor asupra sănătăţii 

oamenilor, prevenirii agresivităţii asupra oamenilor şi animalelor, au fost transmise către toate  consiliile 

locale adresa nr.8621/17.06.2016, cu privire la obligaţia de a amenaja şi de a suplimenta din fonduri 

proprii adăposturi pentru populaţia de câini fără stăpânîn funcţie de  necesităţi. 

        În contextul zilei internaţionale a animalelor fără stăpân, sărbătorite în fiecare an pe data de 4 

aprilie, Compartimentul Poliţia Sanitară Veterinară a Animalelor din cadrul DSVSA 

Covasna,arecomandat (la cele două adăposturi de câini existente la data aceea de pe raza judeţului) : 

- Evitarea  eutanasierii animalelor pe această dată. 

- Demararea unor activităţi premergătoare prin care să se promoveze, cu precădere în presa locală 

activitatea de adopţii. 

Controale pe linia protecției și bunăstării animalelor 

În perioada 01.01.- 31.12.2016 au fost effectuate un n umăr de  145 controale la nivelul 

exploatațiilor de animale non profesionale de pe raza județului cu tematica bunăstarea animalelor, fiind 

verificate modul în care sunt respectate prevederile legale, în ceea ce priveşte bunăstarea animalelor, 



 30 

prevăzute în  Legea nr. 205 din 26 mai 2004 privind protectia animalelor, precum şi prevederile 

Ordinului ANSVSA 31/2008.   

Au fost efectuate effectuate 47 inspecţiişi 11 recontroale în exploatații profesionale în vederea 

verificării respectării normelor sanitare veterinare de bunăstare  la bovine, ovine, porcine -      baza 

legală fiindOrdinul ANSVSA nr. 75/2005, HG nr. 984/2005, cu modificările şi completările ulterioare. 

La nivelul CPSVA au fost depuse 5 sesizării/petiţii, toate soluţionate în mod favorabil. 

Concluzii şi propuneri :  

Ar fi oportună efectuarea unor instruiri pe bunăstarea animalelor şi pentru personalul din cadrul CPSVA, 

precum şi instruiri pe  protecţia animalelor.  

 

 

7. SERVICIU  LABORATOR SANITAR VETERINAR ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR 

Șef LSVSA  dr.Popescu Raluca 
 

Pe parcursul perioadei 01.01.2016 – 31.12.2016 LSVSA COVASNA și-a desfășurat activitatea 

în principal pe 2 domenii de activitate și anume domeniul de supraveghere și diagnostic sănătate animală 

și  domeniul siguranței alimentelor. 

Pe cele 2 domenii, menționate mai sus, au fost efectuate analize în cadrul programului strategic 

și la cerere (autocontrol), numărul analizelor la cerere crescând cu aproximativ 30% comparativ cu 

anul 2015. 

Pe parcursul acestei perioade LSVSA Covasna a procedurat și validat un număr de 17 metode, 

pentru aceste metode obținându-se avizul de institutele de referință în vederea acreditării.  

Aceste metode sunt : 

1.Detectia anticorpilor anti-Brucella ovis prin tehnica imunoenzimatica indirecta (iELISA). 

2.Detectia anticorpilor anti-Brucella abortus si Brucella melitensis prin tehnica imunoenzimatica 

indirecta (iELISA). 

3.Identificarea ectoparaziţiilor la albine prin examen macroscopic şi microscopic (Varroa 

destrusctor). 

4.Detecţia Trichinella spp. prin digestie artificală. 

5. Detecţia şi numărarea enterobacteriaceaelor. 

6. Detecţia şi numărarea Escherichia coli şi bacterii coliforme. 

7. Detecţia şi numărarea enterococilor intestinali. 

8. Numărarea microorganismelor formatoare de colonii (NTG). 
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9. Detecţia şi numărarea Escherichia coli. 

10. Detecţia şi numărarea bacteriilor coliforme. 

11. Numărarea celulelor somatice. 

12. Determinarea conţinutului de amoniu. 

13. Determinarea clorurilor. 

14. Determinarea activităţii fosfatazei alcaline. 

15. Determinarea conţinutului de apă din carnea de pasăre prin testul chimic. 

16. Determinarea conţinutului de nitraţi. 

17. Identificarea amoniacului în stare liberă cu reactiv Nessler. 

Aceste metode adăugându-se lametodele deja acreditate și anume: 

1.Detecţia anticorpilor anti-virus pesta porcină clasică prin tehnica imunoenzimatică  

(ELISA). 

2.Detecţia anticorpilor anti-virus influenţa aviară prin reacţia de inhibare a hemaglutinării. 

 3.Detecţia anticorpilor anti-virus boala de Newcastle prin reacţia de inhibare a  

 hemaglutinării. 

4.Detecţia anticorpilor anti-virus bluetongue prin tehnica imunoenzimatică de  

competiţie/blocare (ELISA). 

5.Detecţia anticorpilor serici anti-virusul anemiei infecţioase ecvine prin testul de  

imunodifuzie în gel de agar (testul Coggins). 

6.Detecţia anticorpilor serici anti-virusul leucozei enzootice bovine prin testul de  

imunodifuzie în gel de agar (ID). 

7.Detecţia anticorpilor serici anti-virusul leucozei enzootice bovine prin testul  

imunoenzimatic (ELISA). 

8.Detecţia anticorpilor anti Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis prin tehnica  

imunoenzimatică indirectă  (iELISA). 

9. Detectia anticorpilor anti-Brucella abortus, Brucella melitensis si Brucella suis prin reactia de 

seroaglutinare rapida pe lama cu antigen  colorat cu Roz Bengal (RBT). 

10.Detectia anticorpilor anti-Brucella abortus si Brucella suis  prin reactia de seroaglutinare lenta 

in tuburi (SAT) si microplaci. 

11. Evidenţierea modificărilor anatomopatologice la animale prin metoda necropsică. 

12.Detecţia PrPres  prin testul rapid ELISA  (protocolul cu polimeri chimici) pentru EST. 

13.Detecţia antigenelor virusului pestei porcine clasice  prin imunofluorescenţă directă. 

14. Detecţia de antigen rabic prin imunofluorescenţă directă (IFD). 
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15. Detecţia virusului rabic prin testul de inoculare intracerebrală a şoarecilor (bioproba). 

16. Detecţia bacteriilor din genul Salmonella. 

17. Detecţia şi numărarea Listeria monocytogenes. 

18. Detecţia şi numărarea stafilococilor coagulază-pozitiv. 

19. Determinarea conţinutului de azot (proteină). 

20. Determinarea azotului uşor hidrolizabil. 

21. Determinarea acidităţii / indicelui de aciditate. 

22. Determinarea umidităţii. 

23. Determinarea conţinutului de substanţe grase. 

24. Determinarea conţinutului de nitriţi. 

25. Determinarea conţinutului de hidroxiprolină. 

26. Identificarea hidrogenului sulfurat. 

27. Reacţia Kreis. 

28. Determinarea punctului de congelare. 

29. Determinarea pH-ului. 

30. Determinarea densităţii. 

, după finalizarea procedurilor de acreditare LSVSA Covasna urmând să acopere cerințele 

programului strategic.Total metode acreditate :  47. 

 

Pe parcursul perioadei 01.01.2016 – 31.12.2016 în LSVSA COVASNA s-au analizat: 

 Domeniul Siguranța Alimentelor 

- Pe profilul Microbiologie alimentara un număr de 345 probe din care 27 au fost 

neconforme, fiind efectuate 462 de investigații și 1118 teste – conform programului strategic și 1528 

probe din care 22 neconforme, fiind efectuate un număr de 2472 investigații și 4861 teste – la cerere (în 

autocontrol). 

- Pe profilul chimie alimentară un număr de 125 probe din care au fost efectuate un număr 

de 186 de teste – conform programului strategic și 326 probe din care au fost efectuate un număr de 

1460 de teste – la cerere (în autocontrol). 

 
 Domeniul Sănătate Animală 
 

Profilul Boala Nr. de probe testate 
380 probe mistreți Virusologie Pesta Porcină Clasică 
231 de probe de sange de la societati 
comerciale 
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1137 de probe de sange din gospodăriile 
populației 
129 de vulpi pentru eficienta vaccinari 
antirabice 
3 vulpi conform programului strategic Rabia 
1 bovina, 3 caini, 2 ovine, 1 pisica conform 
programului strategic 

AIE 
7189  
3 probe pozitive 

LEB 
29058  
1 probă pozitivă 

BLUETONGUE 
493– program strategic 
1625 – la cerere 

Influență aviară 155  
Bruceloza (B. abortus, B.suis) 28676 
Epididimita infectioasa a 
berbecilor (B.ovis) 

34 
Serologie 

Bruceloza ovinelor si 
caprinelor (B. melitensis) 

14081 

Encefalopatia sp. Bovină 576 
Encefalopatii sp. la cervidee 60 

EST 

Scrapia   298 ovine și 8 caprine 
Parazitologie Varooza 87 
ANATOMIE 
PATOLOGICA 

 15 

 
Personalul de specialitate a participat pe tot pe parcursul perioadei 01.01.2016 – 31.12.2016 la 

programe de pregătire profesională organizate atât de colegiul mediciilor veterinari, de institutele de 

referință cât și de alte companii cu experiență în domeniu, personalul menținându-și competența la un 

înalt nivel, fapt ce reiese și din rezultatele foarte bune obținute la testele interlaborator la care au 

participat. 

În perioada 01.01.2016 – 31.12.2016 echipa de evaluare și supraveghere din cadrul LSVSA 

Covasna a efectuat supravegherea tuturor laboratoarelor uzinale aflate pe raza județului, neînregitrându-

se deficiențe majore care să ducă la punerea în pericol a sănătății publice. 

Probleme, concluzii, propuneri : 

Pe parcursul anului 2016 au fost întâmpinate greutăți în realizarea activității desfășurate datorită 

numărului redus de personal fiind absolut necesară suplimentarea acestuia. Pe termen scurt se vor 

pensiona o parte din specialiști fiind absolut necesară pregătirea și formarea unor specialiști noi  mai ales 

pe profilul Siguranței Alimentelor astfel încât LSVSA Covasna să își poată desfășura activitatea la cele 

mai înalte standarde posibile. 
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De asemenea LSVSA Covasna mai întâmpină greutăți mai ales ca urmare a degradării clădirii, 

fiind necesare lucrării de reparații generale ale clădirii și mai ales la nivelul rețelei electrice, aceasta 

fiind suprasolicitată și necorespunzătoare pentru echipamentele utilizate. 

LSVSA Covasna întâmpină o serie de greutăți în realizarea programului cofinanțat pentru pesta 

porcină clasică datorită lipsei de dirijare a probelor către laborator și colaborarării extrem de dificile cu 

reprezentanți fondurilor de vânătoare. 

Ca urmare solicităm respectuos exercitarea de presiuni de către ANSVSA asupra fondurilor de 

vânătoare atât private cât și de stat, pentru o transmitere mai bună și mai eficientă a probelor prevăzute 

în programele cofinanțate către LSVSA.   

De asemenea solicităm respetuos luarea tuturor măsurilor posibile pentru mărirea numărului de 

personal din carul LSVSA și alocarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a 

obiectivelor stabilite de la nivelul ANSVSA. 

 
 

8. SERVICIUL  ECONOMIC  ȘI  ADMINISTRATIV 

Șef serviciu  ec.Szegeti Gyula 
 

Prezentul raport are ca scop prezentarea  activității întreprinse de personalul Serviciului 

Economic Administrativ din cadrul DSVSA Covasna  precum și principalii indicatori economici ce 

caracterizează activitatea instituției din punct de vedere economico-financiar  . 

1. Execuția bugetară la data de 31.12.2016 

a. Realizat pe 2016 ....  97 % 

b. Venituri .......  107 % ........  11.909.423      

c. Cheltuieli ....  97 % .........  12.067.235 lei    

I. VENITURI 

a) Venituri – total  

- Prevederi bugetare                            12.218 000 lei(12 mrd.lei) 

- Încasări realizate                               11.958 000 lei 

- Procent de realizare                                       98 % 

b) Venituri din prestări servicii și alte activități 

- Prevederi bugetare                                 991 000 lei 

- Încasări realizate                                 1.211 961 lei 

- Procent de realizare                                         122,30 % 

c) Subvenții 

- Prevederi bugetare                               11 227 000 lei 
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- Încasări realizate                                  11 064 000 lei 

- Procent de realizare                                         98,5 % % 

II. CHELTUIELI 

a) 8otal cheltuieli  

- Prevederi bugetare                            11.628.000 lei 

- Plăți efectuate                9.378.639 lei 

- Procent de realizare                                         81 % 

b) Cheltuieli de personal 

- Prevederi bugetare                              6.404.000 lei 

- Plăți efectuate                5.358.059 lei 

- Procent de realizare                                         83 % 

c) Bunuri și servicii 

- Prevederi bugetare                              4.827.000 lei 

- Plăți efectuate                3.842.594 lei 

- Procent de realizare                                         80 % 

d) Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 

- Prevederi bugetare                                  207.000 lei 

- Plăți efectuate                    123.141 lei 

- Procent de realizare                                         60 % 

e) Alte cheltuieli 

- Prevederi bugetare                                     55.000 lei 

- Plăți efectuate                       54.845 lei 

- Procent de realizare                                         100 % 

f) Cheltuieli de capital 

- Prevederi bugetare                                    135.000 lei 

- Plăți efectuate                                  0 lei 

- Procent de realizare                                              0 % 

La punctul  f) Cheltuieli de capital  toate procedurile de achiziții publice sunt în curs de derulare 

, ele urmând a se finaliza în procent de 100 % până la sfârșitul lunii noiembrie 2016 . 

2. Informaţii referitoare la patrimoniul  DSVSA Covasna 

a) – Imobilizări necorporale 

       Soldul contului de imobilizări necorporale la începutul anului a fost de 129.906 lei . În 

cursul perioadei de raportare nu s-au înregistrat intrări în valoare de 170.648 lei reprezentând achiziții de 
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licențe . Soldul contului la data de 31.12.2016 este de 300.554 lei , iar amortizarea   înregistrată este 

190.134 lei. Valoarea contabilă netă este de 110.420 lei. 

b) – Imobilizări corporale 

  Soldul contului de imobilizări la data de 01.01.2016 a fost de 15.301.354,03 lei. 

În cursul  perioadei de raportare nu s-au înregistrat intrări și ieșiri de imobilizări corporale. La 

data de 31.12.2016 soldul contului de imobilizări este de 15.451.690 lei. 

Amortizarea înregistrată la data de 31.12.2016 este de 8.617.822  lei, iar valoarea contabilă netă 

este de 6.683.532 lei. 

 

8.a.Compartimentul de achiziții publice 

Responsabil coordinator  ec.Sipos Zsolt 

 

Situația achizițiilor publice privind perioada 01.01-31.12.2016: 

a. Achiziții publice încheiate prin SEAP /achiziție directă-cumpărare directă aplicând art. 

19 OUG 34/2006 respectiv art. 7 Legea 98/2016.  

b. Nr. achiziții directe inițiate și atribuite (finalizate) – 423, din care: 

i. Produse - 412 

ii. Servicii - 10 

iii. Lucrări - 1 

c. Comenzi ferme întocmite/transmise operatorilor economici în mod offline: 32 

(Outlook/fax). Cereri de oferte de preț întocmite și trimise operatorilor economici în baza referatelor de 

necesitate întocmite și avizate de serviciile de specialitate (solicitanți) : 44 (via Outlook). Cererile de 

ofertă de preț au fost transmise (în baza studiului de piață, consultare SEAP, ofertă pe piață, via e-mail) 

la un număr de peste 200 operatori economici, recepționându-se un număr de 130 de oferte de preț 

(tehnico-financiare). 

d. Investiții publice: în perioada iunie-iulie 2016 s-a inițiat procedura (de asemenea 

cumpărare directă având în vedere valoarea totală a achiziției, oferte de preț solicitate de la un număr de 

10 operatori economici în domeniu) de achiziționare a calculatoarelor de birou (tip desktop, lotizate în 

două configurații conform caietelor de sarcini întocmite de responsabilul IT). Procedura a fost întârziată 

datorită schimbării legislative în domeniu (intararea în vigoarea a L98/2016 și a normelor de aplicare 

prin HG) concediilor de odihnă ale membrilor comisiei de evaluare, respectiv a rectificării bugetare și 

primirea/recepția bugetului nou. Contractele de furnizare pentru cele două tipuri de configurații desktop 
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au fost încheiate cu operatorii economici evaluate ca oferte câștigătoare în baza procesului verbal emise 

de comisia de evaluare numită în acest sens. 

Pentru echipamentul freezer din lista de dotări independente au fost recepționate în baza cererii 

de ofertă de preț (trimisă operatorilor în domeniu) două oferte tehnico-financiare. În acest sens a fost 

necesară reactualizarea caietului de sarcini. În momentul actual procedura este în curs: recepționarea 

ofertelor tehnico-financiare eligibile, numirea membrilor comisiilor de evaluare pentru evaluare 

ofertelor, încheierea contractului de furnizare resp. livrarea aparaturii de laborator până la finele anului 

bugetar în curs. Idem, în cazul dotării control pipetor din cadrul listei de investiții (achiziție directă, 

aplicabilă datorită valorii/sumei alocate). 

În august (planificare buget multianual) au fost întocmite la rectificarea bugetară fișele, notele de 

fundamentare aferente listei alte cheltuieli de investiții/dotări independente pentru anul/anii următor(i) 

solicitându-se ordonatorului principal de credite printre altele, alocări de fonduri bugetare pentru un 

calculatoare noi (desktop și laptop), autoturism nou, echipamente de laborator, în special somascop 

(luând în considerare și necesitățile LSVSA și în baza ofertelor preliminare recepționate de la operatorii 

interesați). 

e. Servicii veterinare: La începutul anului 2016 ianuarie au fost încheiate acordurile 

cadru/atribuite contractele subsecvente privind serviciile veterinare aferente programelor strategice 

pentru perioada 2016-2020 privind CSVA Aita Mare respectiv CSVA Brateș conform legislației 

aplicabile în acel moment, OUG 34/2006. După serii succesive de contestarea a procedurii de licitație 

deschisă inițiată în 2015 în luna aprilie 2016 (14.04.2016) s-a încheiat acordul cadru privind contractarea 

serviciilor veterinare aferente CSVA Barcani pentru perioada 2016-2020.  

În debutul lunii iulie a fost prelungit contractul de concesiunie privind CSVA Ghelința prin 

încheierea unui act adițional în baza prevederilor legale noi din domeniul achizițiilor publice L98/2016. 

Având în vedere faptul că în cazurile CSVA Ilieni resp. Covasna acordurile cadru încheiate în decembrie 

anul 2014 cf. OUG 34/2006 se apropie de termenul de încheiere (decembrie 2016), se recomandă în 

regim de urgență pe de o parte întocmirea notelor de fundamentare (estimări, perioadă de contractare, 

criterii de evaluare) și a celor justificative (estimarea valorii contractului/acordului cadru, alegerii 

procedurii de atribuire:cel mai probabil procedură simplificată conform Legii 98/2016) din partea 

compartimentelor de specialitate până la sfârșitul lunii.  

Concluzii și propuneri: 

- Centralizarea și derularea  achizițiilor publice la nivel de autoritate aferente 

produselor-serviciilor privind îndeplinirea acțiunilor prevăzute în Programul strategic (vaccinuri 
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pentru uz veterinar, reactivi-medii-consumabilele necesare analizelor de laborator) în vederea asigurării 

cheltuirii eficiente ale fondurilor publice alocate acestui program național; 

- Implementarea unei proceduri unitare la nivel de autoritate aplicabile la nivel DSVSA 

(cu criterii de calificare, condiții de eligibilitate, factori/criterii de evaluare) privind contractarea 

serviciilor veterinare (prevăzute în Programul strategic) la nivelul CSVA cu respectarea legislației în 

vigoare; 

- Organizarea unor instruri specifice pentru specialiștii din teritoriu privind aplicarea 

legislației în vigoare în desfășurarea activităților curente din domeniul achizițiilor publice. 

- Derularea tuturor achizițiilor publice indiferent de tipul lor prin intermediul SEAP 

(achiziții directe, proceduri în vederea atingerii, respectării targetului impus de legiutor în noul act 

normativ – 100% online). În acest sens se impune (re)instruirea personalului cu atribuții specifice în 

domeniu. 

 

9. COMPARTIMENT JURIDIC ȘI RESURSE UMANE 

Consilier juridic :  Bartha Árpád 

Coordonator CRU :  sing.Vajnár Erzsébet 
 

În cadrul CJRU îşi desfăşoară activitatea un consilier juridic care îndeplineşte atribuțiile în 

domeniul juridic respectiv un referent de specialitate care îndeplinește atribuţiile aferente domeniului 

resurselor umane.  

Activitățile în domeniul juridic 

1. În vederea aplicării legislației în vigoare s-a realizat o colaborare eficientă cu personalul 

din cadrul compartimentelor, birourilor şi serviciilor D.S.V.S.A. Covasna. S-a asigurat informarea 

personalului instituției cu privire la actele normative de interes în domeniul sanitar veterinar și pentru 

siguranța alimentelor, respectiv în domeniile importante funcționării instituției, iar la solicitarea 

conducerii instituției sau a șefilor de compartiment se acordă puncte de vedere privind interpretarea 

legislației în vigoare. 

2. Au fost întocmite și avizate un număr de 186 de acte administrative (decizii) privind 

încadrarea, modificarea, sancţionarea şi încetarea raporturilor de muncă, respectiv de serviciu ale 

personalului, precum si  decizii cu caracter administrativ. Consilierul juridic asigură deasemenea și 

ținerea la zi a registrului de evidență a deciziilor emise de directorul executiv al DSVSA Covasna 

În urma intrării în vigoare a OUG nr. 20/2016 respectiv OUG 43/2016 privind modificarea OUG 

nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor 
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termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative s-a asigurat întocmirea deciziilor indiuviduale de stabilire a salariului pentru personalul care 

era afectat de prevederile acestor acte normative. 

3. Acordarea de consultanță juridică. La solicitarea personalului DSVSA Covasna 

consilierul juridic a acordat consultanță juridică atât structurilor  din domeniul sanitar - veterinar şi 

pentru siguranţa alimentelor, cât și structurilor cu responsabilităţi de natură financiară, managerială şi de 

gestionare a resurselor umane. S-a asigurat sprijin deasemnea și în formularea de răspunsuri către terți 

(atât persoane fizice cât și juridice)  

4. În îndeplinirea sarcinilor de serviciu, consilierul juridic avizează contractele de furnizare, 

de lucrări și de servicii care privesc activitatea instituției. În acest sens au fost avizate de legalitate 7 

contracte întocmite de Biroul Economic şi Administrativ din cadrul D.S.V.S.A Covasna. Au fost 

întocmite în cursul anului 70 de contracte de prestări servicii pentru asigurarea controlului oficial sanitar 

veterinar în temeiul  Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta 

Alimentelor nr.64/2007 cu modificarile si completarile ulterioare precum si 13 contracte de prestari 

servicii în cadrul Laboratorului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Covasna. 

În cadrul CJRU se asigură și ținerea la zi a registrului de evidență a contractelor în care DSVSA 

Covasna este parte. 

5. Dezvoltarea sistemului de control managerial.  

Din cadrul CJRU consilierul juridic este membru în Comisia de monitorizare, iar persoana 

responsabilă de domeniul resurselor umane face parte din echipa de echipa de gestionare a riscului. În 

perioada de referință a fost elaborată o procedură operațională, iar în urma ,modificărilor legislative din 

domeniu a fost actualizată (revizuită) o altă procedură operațională. 

Prin grija consilierului juridic au fost întocmite următoarele 5 proceduri de sistem: 

a)  Procedura de sistem pentru implementarea standardului 1 – Etică și integritate; 

b) Procedura de sistem pentru implementarea standardului 2 – Atribuții, funcții, sarcini; 

c) Procedura de sistem pentru implementarea standardului 3 – Competență, performanță; 

d) Procedura de sistem pentru implementarea standardului 5 – Obiective; 

e) Procedura de sistem pentru implementarea standardului 9 – Proceduri. 

6. În materie de contencios.  

Consilierul juridic reprezintă și apără interesele DSVSA Covasna ca parte procesuală în fața 

instanțelor judecătorești. În cursul anului 2016 DSVSA Covasna a fost parte în 28 de dosare aflate pe 

rolul instanțelor de judecată. Dintre dosarele soluționate până la data întocmirii prezentului raport 13 au 
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fost soluționate în favoarea instituției noastre (11 în mod definitiv) iar 10 în favoarea părții adverse (6 în 

mod definitiv). 

S-a întocmit și puncte de vedere cu privire la modalitatea de punere în executare a hotărârilor 

judecătoreşti în care DSVSA Covasna a fost parte. 

Ținerea evidenței cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată se asigură prin întocmirea unui 

registru. 

 

În domeniul activităților de resurse umane 

1. Responsabilul pentru managementul resurselor umane a adus la cunoștință celor interesați cele 

147 de decizii emise de directorul executiv al DSVSA Covasna. 

2. Au încetat  4 (patru) contracte individuale de muncă pe perioadă determinată și s-au încheiat 3 ( 

trei) contracte individuale de muncă pe perioadă determinată. 

3. S-au organizat 2 (două) concursuri de recrutare pentru funcționari publici și 3 (trei) concursuri de 

recrutare pentru personal contractual și s-a asigurat de către responsabilul pentru managementul 

resurselor umane secretariatul comisiilor de concurs precum și al comisiilor de soluționare a 

contestațiilor 

4. S-a efectuat transformarea  calității postului contractual pe perioadă nedeterminată de Economist 

II în funcție publică de execuție de consilier, grad profesional principal cu respectarea prevederilor art 

107 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată(r2), cu modificările și 

completările ulterioare în urma aprobării de către președintele A.N.S.V.S.A. prin Nota Direcției Juridice 

și Resurse Umane nr.1829/13.06.2016. 

 

10. COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN 

 Auditor public intern :  Fodor Katalin 
 

În cadrul DSVSA Covasna, funcționează Compartimentul Audit Public Intern (în continuare 

CAPI), organizat, conform prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările 

și completările ulterioare, ca o structură funcțională în subordinea directă a directorului executiv. 

Răspunderea pentru asigurarea cadrului organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității de 

audit public intern revine conducerii D.S.V.S.A Covasna, conform prevederilor art.3 alin. (1) și art.9 lit. 

a). din Legea nr. 672/2002, cu modificările și completările ulterioare. 

 Baza legală de elaborare a raportului  
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 - Planul de audit public intern pentru anul 2016 nr.13.935/27.11.2015, cu modificările ulterioare. 

Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea normelor generale privind exercitarea activitații de audit 

public intern; 

 - Carta de audit intern a C.A.P.I. al D.S.V.S.A. Covasna; 

Auditorul public intern la  DSVSA Covasna  utilizează mai mult comunicarea informală prin 

întâlniri ocazionale sau periodice cu directorul executiv pentru a discuta aspectele legate de activitatea 

privind auditul public intern. 

Asigurarea şi adecvarea cadrului metodologic şi procedural 

Elaborarea şi actualizarea normelor proprii privind exercitarea auditului intern. Actualizarea  

Normelor proprii privind exercitarea auditului intern cf. HG nr. 1086/2013 – prin grija CAPI-ANSVSA. 

Aplicarea Codului privind conduita etică a auditorului intern. În cursul anului 2016, nu au fost 

constatate cazuri de încălcare a normelor de conduită etică a auditorului intern.   

Elaborarea şi actualizarea procedurilor scrise. Pentru Compartimentul audit intern au fost 

elaborate și reviziuite conform OSGG nr. 400/2015 modificat și completat prin OSGG nr. 200/2016 

următoarele procedure operaționale: 

-PO-PMAPI-01 ,, Pregătirea misunii de audit public intern,, 

-PO-IFLAPI-02 ,, Intervenția la fața locului,, 

-PO-RAPI-03 ,, Raportul de audit public intern,, 

-PO-URAPI-04 ,, Urmărirea recomandărilor,, 

-PO-CFAPI-05 ,, Consilierea formal a structurilor și a managementului de vârf,, 

-PO-IPAAPI-06 ,, Întocmirea programului de asigurare și îmbunătățirea a calității activității de 

audit,, 

-PO-MAHAPI-07 ,, Misiuni ad-hoc,, 

Analiza caracterului adecvat al dimensiunii compartimentului de audit intern. Conform 

art.3(2) din Legea 672/2002, sfera auditului public intern cuprinde toate activitățile desfășurate în cadrul 

entităților publice pentru îndeplinirea obiectivelor acestora, inclusiv evaluarea sistemului de control 

managerial. 

La nivelul DSVSA Covasna este respectat principiile prevăzute în actele normative și anume: 

-orice activitate sau operațiune trebuie să fie cuprinsă în planul de audit cel puțin odată la 3 ani; 

-activitățile și operațiunile se auditează pe tot parcursul realizării lor; 

-nici o activitate desfășurată de către o instituție publică nu poate fii exclusă de la exercitarea auditului 

public intern. 
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I. Pe baza analizei riscului s-a efectuat misiunea :  ,, Evaluarea activității de întocmire și 

realizare a deconturilor medicilor veterinari de liberă practică imputerniciți pentru acțiunile sanitare 

veterinare și de identificare a animalelor,, 

Constatări, concluzii, recomandări în urma misiunii 

Deficiențe constatate (1): 

- Întocmirea  formularelor necorespunzătoare.  

- Facturi emise anterior verificării și avizării documentelor. 

- Facturi emise fără respectarea termenului de emitere și înregistrare la registratura DSVSA 

Covasna. 

Recomandări 

- Reverificarea deconturilor justificative prin semnarea tuturor documentelor prevăzute de 

Ordinul  5/2014 de  BEICA,  si de medicii veterinari oficiali zonali, privind realitatea și exactitatea 

sumelor de plată și a serviciilor prestate de medicii veterinari concesionari. 

- Respectarea ordinelor referitoare la documentele folosite pentru certificarea realităţii şi 

exactităţii acţiunilor sanitar veterinare efectuate şi decontate, 

- Constientizarea medicilor veterinari zonali de importanta efectuarii verificarilor la decontare,  

- Atentionarea medicilor veterinari concesionari asupra intocmirii proceselor verbale la 

efectuarea  actiunilor sanitare veterinare decontabile, respectiv că toate documentele primare de 

justificare sa fie intocmite si păstrate la sediul circumscriptiei, in original; 

- Deconturile  justificative cumulative prevazute în anexa nr. 2, sa fie  însoţite de : 

o bonul de consum lunar, pentru consumul de produse medicinale veterinare 

imunologice şi reagenţi, produse parafarmaceutice pentru efectuarea acţiunilor 

sanitar-veterinare,  

o consumul de formulare şi alte produse necesare realizării acestora, de exemplu: 

vacutainere, ace vacutainer etc., în conformitate cu prevederile Programului acţiunilor 

de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la 

animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi 

înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi ale 

Programului cifric al activităţilor de supraveghere, profilaxie control şi eradicare a 

bolilor la animale; 

Depunerea  facturilor fiscală până la data de 25 a lunii curente, pentru luna anterioară/sau pentru 

acţiunea sanitar-veterinară efectuată, inregistrată la registratura DSVSA Covasna. 

Deficiențe constatate  (2) : 
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- Produsele biologice sunt gestionate în magazia DSVSA Covasna prin fise de magazie și sunt 

predate în totalitate spre utilizare mediciilor veterinari concesionari prin bon de transfer. 

-  Produse biologice (vaccinuri) expirate la CMVA-uri care sunt ieșite din gestiune fără procese 

verbale și fără predarea pentru firme care se ocupă cu neutralizarea deșeurilor. 

Deficiențe constatate (3) : 

- Documentele justificative –primare ce stau la baza decontului justificativ nu sunt indosariate 

(arhivate) separate pentru fiecare an calendaristic. 

- Deconturile justificative conțin corecturi și stersături, fără semnatura și ștampila medicului 

veterinar concesionar. 

- Lipsesc deconturile justificative lunare la CMVA- 

- Completarea incorecta a documentelor primare justificative. 

Recomandare: 

- Respectarea prevederilor privind întocmirea deonturului justificative. 

- Documentele justificative pentru efectuarea activităților-serviciilor sanitare veterinare cu 

toate semnăturile legale se vor păstra și arhiva atât la nivelul SCOSA cât și la cabinete medicale 

veterinare concesionate. 

- Transmiterea centralizatoarelor finale  prin document oficial, în original, la ANSVSA-

DGAIA până la data de 10 a lunii curente, pentru deconturile avizate până la data de 30 a lunii 

anterioare, sau, după caz, în termenul stabilit de Direcția economocă prin nota de serviciu. 

IIConform planului de audit s-a efectuat misiunea privind :  ,, Evaluarea Sistemului de 

control intern managerial la nivelul DSVSA Covasna,, 

Constatări, recomandări: 

S-a efectuat o activitate de auditare a modului de organizare a procesului privind implementarea 

sistemului de control managerial, a etapelor interdependente de implementare a acestuia precum si 

monitorizarea intregului proces de implementare prin sistemele de raportare realizate. 

Evaluarea stadiului de implementare a sistemului de control intern/managerial inclusiv a 

procedurilor formalizate pe activitati  a impus analiza cadrului procedural existent  care a stat la baza 

organizarii si functionarii acestuia in cadrul D.S.V.S.A. Covasna. 

Comisia de monitorizare al DSVSA Covasna a fost reactualizata prin Decizia Directorului 

executiv nr. 79/16.06.2016.   

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de monitorizare a fost aprobat prin 

Hotărârea nr. 1/25.01.2016 și actualizat prin Hotărârea nr. 3/25.10.2016 şi cuprinde detalierea 
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atribuţiilor Comisiei de monitorizare, modul de organizare al şedinţelor, atribuţiile preşedintelui şi ale 

Secretarului Comisiei şi modalitatea de adoptare a deciziilor. 

Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al DSVSA Covasna a fost 

reactualizat și aprobat prin Hotărârea nr. 2/01.02.2016. Pentru fiecare standard sunt prevăzute actiunile, 

termenele de realizare şi responsabilii cu realizarea acestora. 

Comisia de monitorizare a fost intrunită in cursul anului 2016 de  9 ori.  Activitatea Comisiei se 

consemnează în Procese Verbale întocmite în cadrul şedinţelor acesteia.   

Prin Decizia Directorului executiv Nr.148/2016   a fost constituit Grupul de lucru pentru 

elaborarea, avizarea și aprobarea procedurilor formalizate. 

Verificarea elaborarii si aprobarii Programului de dezvoltare a sistemului de control 

intern/managerial-Program SCIM. Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial in 

cadrul DSVSA Covasna este elaborat  de catre  comisia de monitorizare si aprobat de către  preşedintele 

comisiei SCIM.   

Analiza obiectivelor generale ale DSVSA Covasna legate de scopurile acesteia, precum si a 

celor complementare legate de fiabilitatea informatiilor. Obiectivele generale şi specifice stabilite la 

nivelul DSVSA Covasna revizuite au fost aprobate prin Hotărârea nr. 1/25.01.2016 

Gestionarea riscurilor la nivelul DSVSA Covasna 

Luând în considerare prevederile OSGG nr. 400/2015, pentru aprobarea Codului controlului 

intern managerial al entităților publice, cu modificările aduse prin Ordinul nr. 200 din 26.02.2016 și 

Ordinul președintelui ANSVSA nr. 77/10.06.2016 privind constituirea și stabilirea atribuțiilor Echipei 

de gestionare a riscurilor, a fost emis Decizia nr. 80/16.06.2016. 

Echipa de gestionare a riscurilor  este condusă de un președinte , persoană care deține funcție de 

conducere de Șef serviciu Economic și Administrativ și este diferită de persoana care coordonează 

Comisia de monitorizare . Președintele EGR a fost desemnat de directorul executiv. Au fost stabilite 

atribuțiile și responsabilitățiile  Echipei de gestionare a riscurilor prin decizie și prin Regulamentul de 

organizare și funcționare a Echipei de gestionare a riscurilor  elaborată și aprobată prin Hotărârea nr. 

1/25.10.2016. Procedura de sistem Managementul riscului (P.S-M.R.08) a fost elaborat, aprobat prin 

Hotărârea nr. 3/25.10.2016 și difuzat pentru informare/aplicare. 

In urma analizarii chestionarelor de evaluare completate de compartimentele din cadrul DSVSA  

Covasna rezultă: 

-  Numarul  standardelor implementate la nivelul DSVSA Covasna : 12 

-  Numarul standardelor partial implementate la nivelul DSVSA Covasna : 4 

- Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele 1-16  este parțial 

conform. 
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Auditorul a evaluat activitatea auditată pe obiective, conform grilei: 

- Verificarea modului de constituire a structurii cu atributii de monitorizare,coordonare si indrumare metodologica a 

implementarii sistemului de control managerial -  Verificarea actualizării documentelor de constituire şi funcţionare 

a comisiei SCIM - nivel de apreciere Funcțional. 

- Verificarea modului de constituire a structurii cu atributii în vederea gestionării riscurilor, denumită Echipa de 

gestionare a riscurilor - nivel de apreciere Funcțional. 

- Aplicarea gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern/managerial cu standardele de control 

intern/managerial, în raport cu numărul de standarde implementate - nivel de apreciere De îmbunătățit. 

- Intocmirea raportarilor cu privire la implementarea sistemului de control intern/managerial  - nivel de apreciere 

Funcțional. 

În concluzie se poate arăta ca în cadrul DSVSA Covasna  activitatea privind Sistemul de control 

intern managerial se desfăşoară într-un cadru legal, organizat conform reglementarilor in vigoare. 

 

Cu deosebită considerație. 

 

Director executiv, 
 

Dr. SIKÓ BARABÁSI Sándor 
 
 
 
 


