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PLANUL DE ACŢIUNI PE ANUL 2016 PENTRU REALIZAREA ÎN JUDEŢUL COVASNA A 
OBIECTIVELOR CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE 2015-2016 

 
 
 
CAP. I ÎNTĂRIREA DEMOCRAȚIEI ELECTIVE ȘI A STATULUI DE DREPT CARE SĂ CREEZE PREMISELE 
RESETĂRII MEDIULUI POLITIC DIN ROMÂNIA. LUPTA ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI 
 
I.1. STATUL DE DREPT 
 

Nr. 
crt. 

Direcţia de acţiune Acţiunea Instituţia responsabilă Termen de 
realizare 

Planificat a fi 
realizat pe anul 

2016 
1. Aplicarea legislației privind  
incompatibilitatea la nivelul  
instituției - actualizarea, anual, a 
declarațiilor de avere și a  
declarațiilor privind conflictul de 
interese, transmiterea acestora la 
Agenția Națională de  
Integritate, postarea pe site-ul 
instituției 

2012  

2. Programul de dezvoltare a 
sistemului de control 
intern/managerial la nivelul 
Instituţiei Prefectului – Judeţul 
Covasna 

Instituţia Prefectului – 

Judeţul Covasna 

2016  

1. Întărirea legislaţiei privind consolidarea 
integrităţii în instituţiile publice prin 
revizuirea sistemului de imunităţi, 
aplicarea strictă a legislaţiei privind 
incompatibilităţile, conflictul de 
interese, declararea averilor, a legislaţiei 
anticorupţie şi a codurilor de integritate. 
Lupta împotriva corupţiei 

3. Abordarea comprehensivă a 
acţiunilor anticorupţie pentru 
promovarea unei gestionări coerente 
la nivel instituţional privind 
prevenirea şi detectarea practicilor 
de corupţie sau a conflictelor de 

I.P.J. Covasna 2016 16 acţiuni 
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interese în domeniul achiziţiilor 
publice – iniţierea de acţiuni pentru 
prevenirea şi combaterea corupţiei şi 
a conflictului de interese în 
administraţia publică, învăţământ şi 
sănătate, domenii unde achiziţiile 
publice prezintă un risc criminogen 
ridicat, urmărindu-se în principal 
numărul persoanelor deferite 
parchetului 

  4. Prevenirea şi combaterea 
corupţiei interne – prelucrarea cu 
întreg personalul inspectoratului a 
cazurilor de corupţie şi instruirea 
acestuia cu privire la legislaţia care 
sancţionează astfel de fapte 

I.J.J. Covasna Trimestrial 4 activităţi 

 
II. STABILIZAREA MEDIULUI ECONOMIC ȘI CREȘTEREA GRADULUI DE ÎNCREDERE A AGENŢILOR 
ECONOMICI ŞI A CAPITALULUI ÎN PERSPECTIVA DEZVOLTĂRII ECONOMIEI 
 
II.1.DEZVOLTARE ŞI INVESTIŢII 
 

Nr. 
crt. 

Direcţia 
de acţiune 

Acţiunea Cine răspunde 
Termen de 
realizare 

Planificat a fi 
realizat pe anul 

2016 

1. Îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport – drumuri judeţene şi poduri 

   

1.1. Modernizare DJ 103B, DN 12 
(Chilieni)-Ozun-Dobârlău- lim. jud. 
Braşov 

Trim. IV 2016  

1.  
 
 
 

Deblocarea şi finanţarea prin fonduri a 
proiectelor de infrastructură de transport 

1.2. Pod peste Râul Olt  pe DJ 131 la 
Aita Mare  

Consiliul Judeţean 
Covasna 
 

Trim. IV 2016  
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1.3. Modernizare DJ 112, lim. jud. 
Braşov-Sf. Gheorghe 

 2016  

1.4. Modernizare DJ 121A, sat Leţ-
Moacşa 

 2016  

1.5. Amenajare rigolă DJ 114  2016  

2. Finanţarea prioritară a unui pachet 
minim obligatoriu de investiţii 
publice de tipul: şcoală, biserică, 
dispensar medical şi farmacie, 
bibliotecă şi cămin cultural, apă şi 
canalizare, drumuri locale, iluminat 
public, salubrizare, maşină de 
pompieri, ambulanţă, etc, care să 
asigure un standard minim obligatoriu 
de civilizaţie şi confort 

Consiliul Judeţean 
Covsana 

2016  

2.1. Îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport – continuare lucrări 
reabilitare drumuri comunale de 
interes local 

Consiliul Judeţean 
Covasna 
Consilii locale 

2016  

- modernizare str. Grădinarilor Trim. IV 2016  
- modernizare str. Ceferiştilor 

Primăria Sf. Gheorghe 
Trim. IV 2016  

2.2. Dezvoltarea infrastructurii 
sociale, educaţionale, culturale, 
sportive şi turism 

2016  

- construire complex 
multifuncţional Stadionul Mic – 
termen finalizare 2019 

2016  

- sală de sport cu 3000 de 
locuri – amenajări exterioare şi 
utilităţi 

Trim. IV 2016  

- reamenajare cinematograf 
„Arta” 

Primăria Sf. Gheorghe 

Trim. II 2016  
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- consolidare clădire, amenajări 
Grădiniţa nr. 7, str. Orban Balasz 

Trim. IV 2016  

 
 
 
II.2. FISCALITATE 
 

Nr. 
crt. 

Direcţia de acţiune Acţiunea Instituţia 
responsabilă 

Termen de 
realizare 

Planificat a fi 
realizat pe anul 

2016 
1. Creşterea eficienţei şi 
eficacităţii administraţiei fiscale prin: 
- îmbunătăţirea colectării 
creanţelor bugetare – gradul de 
realizare a programului de încasări – 
valori brute 

Trimestrial  

2. Îmbunătăţirea colectării 
arieratelor fiscale exprimate prin: 

Trimestrial  

- gradul de încasare/stingere a 
arieratelor din executare silită la 
persoane juridice 

Trimestrial  

- rata de colectare a arieratelor 
recuperabile la persoane juridice 

Trimestrial  

- ponderea încasărilor realizate 
prin aplicarea măsurilor de executare 
silită în total venituri încasate. 

A.J.F.P. Covasna 

Trimestrial  

3. Acţiuni în scopul creşterii 
nivelului de conformare a plătitorilor 
de taxe şi impozite prin: 

A.J.F.P. Covasna Trimestrial  

1. Îmbunătăţirea gradului de colectare a 
veniturilor la bugetul de stat prin  
încurajarea conformării voluntare, 
modernizarea, profesionalizarea şi 
descentralizarea administraţiilor 
fiscale. Îmbunătăţirea activităţii ANAF 
în vederea continuării creşterii 
veniturilor la buget prin ameliorarea 
colectării taxelor şi impozitelor. 
Finalizarea implementării proiectului 
Băncii Mondiale de restructurare şi 
reformare a activităţii administraţiei 
fiscale 
 

- gradul de depunere voluntară a 
declaraţiilor fiscale pe tipuri de 
impozite 

A.J.F.P. Covasna Trimestrial  
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- gradul de conformare 
voluntară la plata obligaţiilor fiscale 
(valoric) 

Trimestrial  

4. Creşterea nivelului veniturilor 
bugetare prin măsuri de lărgire a bazei 
de impozitare şi îmbunătăţirea 
colectării prin: 

2016  

- creşterea capacităţii fiscale-
gradul de realizare a programului de 
încasări bugetare (val. nete) 

Trimestrial  

- creşterea operativităţii 
procesului de administrare a 
impozitului pe venit (declaraţii pe 
venit depuse/decl. aşteptate) 

A.J.F.P. Covasna 

Trim. I şi II 2016  

5. Reducerea fraudei şi 
neconformării în domeniul TVA şi 
îmbunătăţirea procesului de 
rambursare a TVA pentru a soluţiona 
în termen cererile de rambursare 

2016  

- selectarea contribuabililor în 
funcţie de gradul de risc – nr. situaţii 
care au necesitat consultarea bazelor 
de date naţionale privind tranzacţiile 
efectuate atât în ţară, cât şi în U.E. 

Trimestrial  

- numărul solicitărilor de 
informaţii pe linie TVA soluţionate în 
termen din totalul solicitării primite 
din U.E. 

A.J.F.P. Covasna 

Trimestrial  

6. Intensificarea controlului 
asupra contribuabililor în cazul cărora 
se constată un risc ridicat la evaziunea 
fiscală, sau/şi care au grad de 
conformare voluntară la plată scăzut 

A.J.F.P. Covasna 2016  

- sume stabilite suplimentar pe A.J.F.P. Covasna Trimestrial  
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un inspector urmare inspecţiilor fiscale 
la contribuabili persoane juridice 
- sume stabilite suplimentar pe 
un inspector urmare inspecţiilor fiscale 
la contribuabili persoane fizice 

Trimestrial  

7. Utilizarea analizei de risc la 
fundamentare programelor de control 
în scopul eficientizării activităţii 
organelor de control exprimate prin: 

2016  

- număr de inspecţii efectuate de 
un inspector la contribuabili persoane 
juridice 

Trimestrial  

- număr de inspecţii efectuate de 
un inspector la contribuabili persoane 
fizice 

Trimestrial  

- rata de încasare a obligaţiilor 
stabilite suplimentar de activitatea de 
inspecţie fiscală pentru persoane 
juridice încasate în 30 zile 

Trmestrial  

- rata de încasare a obligaţiilor 
stabilite suplimentar de activitatea de 
inspecţie fiscală pentru persoane fizice 
încasate în 30 de zile 

A.J.F.P. Covasna 

Trimestrial  

8. Creşterea eficacităţii 
administraţiei fiscale prin creşterea 
gradului de colectare a veniturilor 
publice: 

Biroul Vamal Covasna 2016  

- control ulterior al declaraţiilor 
vamale 

Trimestrial   

- administrarea taxelor şi 
impozitelor 

Trimestrial  

- control inopinat privind 
deţinerea şi comercializarea 
produselor accizabile 

Biroul Vamal Covasna 

Trimestrial  
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CAP. III ACCELERAREA PROCESELOR DE REFORMARE A STATULUI, CREŞTEREA PERFORMANŢEI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE. ADMINISTRAŢIE ÎN SLUJBA CETĂŢENILOR, STANDARDE DE CALITATE ŞI 
STANDARDE DE COST ÎN SERVICIILE FURNIZATE DE STAT CETĂŢENILOR. CULTIVAREA ÎNCREDERII 
POPULAŢIEI ŞI MEDIULUI DE AFACERI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 
 
 III.1. ADMINSTRAŢIE PUBLICĂ EFICIENTĂ 
 

Nr. 
crt. 

Direcţia de acţiune Acţiunea Cine răspunde Termen de 
realizare 

Planificat a fi 
realizat pe anul 

2016 
1. Îmbunătăţirea accesului la 
informaţii publice - Publicarea pe Site-ul 
instituţiilor a informaţiilor de interes 
public conform legislaţiei în vigoare. 
Răspuns complet şi în termen legal la 
toate solicitările pe această linie 
 

Instituţia Prefectului – 
Judeţul Covasna 
Servicii publice 
deconcentrate şi alte 
instiutuţii 

2016  

2. Îmbunătăţirea comunicării 
publice, interacţiunii cu mass-media, 
organizarea de campanii de comunicare 
publică prin: 

2016  

2.1. Informarea cu operativitate a mass-
mediei şi cetăţenilor despre 
evenimentele care îngreunează 
desfăşurarea circulaţiei rutiere sau pun în 
pericol siguranţa acesteia pe drumurile 
naţionale şi judeţene 

I.P.J. Covasna 

2016 12 informări de presă 

1. Simplificarea şi armonizarea 
legislaţiei administraţiei publice. 
Transparentizarea activităţii acesteia 
prin îmbunătăţirea accesului la 
informaţiile de interes public şi 
transparenţa decizională. Instituirea 
practicii consultării prealabile a 
cetăţenilor în luarea deciziilor 
administrative  

2.2. Organizarea de conferinţe de 
presă pe probleme de interes general 
privind evoluţiile în planul reformei 
instituţionale, adoptarea şi 
implementarea de noi proiecte şi 

Servicii publice 
deconcentrate şi alte 
organe ale administraţiei 
centrale organizate la 
nivel teritorial  

2016  
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concepte de acţiune 
2.3. Informarea opiniei publice prin 
comunicate de presă cu privire la 
activităţile desfăşurate de structurile 
I.P.J. Covasna, precum şi realizarea de 
materiale cu caracter informativ-
preventiv destinate pregătirii 
antivictimale a populaţiei şi transmiterea 
acestora către jurnaliştii acreditaţi şi 
postarea pe site-ul instituţiei 

I.P.J. Covasna 2016 400 comunicate de 
presă 

1. Protejarea consumatorilor 
împotriva riscului de a achiziţiona 
produse periculoase sau de a li se presta 
servicii care să le afecteze viaţa, 
sănătatea sau securitate  

 

1.1. Organizarea, desfăşurarea şi 
eficientizarea acţiunilor de control 
pentru asigurarea cerinţelor de securitate 
şi/sau de conformitate a produselor şi 
serviciilor prin: 

 

- acţiuni de control pentru 
depistarea şi retragerea de pe piaţă a 
produselor nesigure şi/sau neconforme 
alimentare şi nealimentare 

 

2. Asigurarea continuităţii şi creşterea 
calităţii furnizării de servicii publice  

- acţiuni de control şi 
supraveghere în scopul protecţiei  
drepturilor şi intereselor economice ale 
consumatorilor la furnizarea de servicii 
(transport persoane, servicii turistice şi 
de agrement, servicii de igienă 
personală),  analizarea contractelor din 
domeniile: telefonie fixă şi mobilă, 
cablu, internet, asigurări şi alte tipuri de 
contracte (inclusiv financiare), 

C.J.P.C. Covasna 2016 
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supravegherea pieţei pentru identificarea 
publicităţii înşelătoare  
2. Comunicarea cu celelalte instituţii 
publice cu responsabilităţi în domeniu şi 
în special cu reprezentanţii vamali, în 
scopul identificării aspectelor de 
securitate a produselor de import 

 

- efectuare schimb de informaţii 
privind produsele periculoase cu ANV, 
ANSVSA, MADR, MMSC 

 

- intensificarea controalelor în 
colaborare cu celelalte instituţii în 
funcţie de tematica abordată 

 

3. Schimbul rapid de informaţii privind 
produsele periculoase, cu instituţii 
similare din statele membre ale U.E. 

 

- măsuri operative în scopul 
depistării pe piaţa românească a 
produselor notificate prin sistemul 
RAPEX 

 

- participare activă la soluţionarea 
operativă a notificărilor transmise prin 
Sistemul Rapid de Alertă din domeniul 
siguranţei alimentare, conform 
competenţelor ANPC 

C.J.P.C. Covasna 2016 

 

1. Aplicarea legilor fondului funciar  
1.1. Întocmirea titlurilor de 
proprietate  - completarea, modificarea, 
inventarierea şi arhivarea digitală a 
titlurilor de proprietate emise de Comisia 
Judeţeană cu ajutorul aplicaţiei DDAPT 

 3. 
 

 Administraţie în slujba cetăţeanului  

1.2. Participarea la lucrările comisiei 
judeţene de fond funciar – verificarea 
din punct de vedere tehnic a 

O.C.P.I. Covasna 2016 
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documentaţiilor depuse 
2. Aplicarea legislaţiei din 
domeniul cadastrului şi publicităţii 
imobiliare 

 

2.1. Avizarea şi recepţia 
documentaţiilor de specialitate 

 

- verificarea şi recepţia documentaţiilor 
cadastrale în vederea înscrierii în cartea 
funciară 

 

- avizarea, verificarea şi recepţia după 
caz, a lucrărilor de specialitate 

O.C.P.I.Covasna 2016 

 

3. Înscrierea în cărţile funciare a 
actelor juridice constitutive, translative, 
declarative 

 

3.1. Asigurarea înscrierii drepturilor de 
proprietate şi a celorlalte drepturi reale 
ce se constituie, se transmit, se modifică 
sau se sting, la cererea titularului 
dreptului, a notarului public ori a 
celorlalte persoane interesate  

O.C.P.I. Covasna 2016 

 

3.2. Asigurarea înscrierii altor raporturi 
juridice, drepturi personale, interdicţii, 
incapacităţi şi litigii judiciare în legătură 
cu bunul imobil 

 

3.3. Asigurarea înscrierii căilor de atac 
împotriva înregistrărilor de carte 
funciară 

 

3.4. Dispune prin încheiere, asupra 
cererilor de înscriere în cartea funciară, 
pe baza documentaţiilor cadastrale şi a 
celorlalte acte justificative 

 

3.5. Dispune prin încheiere asupra  
cererilor de înscriere în cartea funciară, 
pe baza documentaţiilor cadasrale şi a 

O.C.P.I. Covasna 2016 
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celorlalte acte justificative 
 
III. 2. CREŞTEREA SIGURANŢEI CETĂŢEANULUI 
 

Nr. 
crt. 

Direcţia de acţiune Acţiunea Cine răspunde Teren de 
realizare 

Planificat a fi 
realizat pe anul 

2016 
1. Dezvoltarea de politici coerente 
în domeniul prevenirii criminalităţii şi 
promovarea rolului activ al comunităţii 
şi cetăţeanului în asigurarea climatului 
de ordine şi siguranţă publică 

I.P.J. Covasna 2016  

1.1. Iniţierea şi implementarea la 
nivel local a unor proiecte şi campanii 
destinate reducerii riscului de 
victimizare a populaţiei 

I.P.J. Covasna Trimestrial 12 proiecte/campanii 

1.2. Concentrarea activităţilor 
preventiv-educative pe grupurile 
vulnerabile de participanţi la traficul 
rutier şi categoriile de vârstă cu risc 
crescut: copii şi persoane vârstnice 

I.P.J. Covasna Trimestrial 30 materiale cu 
mesaj preventiv-
educativ 

2. Eficientizarea activităţii de 
combatere a infracţiunilor contra 
persoanei, a patrimoniului, precum şi la 
regimul armelor, muniţiilor şi 
substanţelor periculoase prin: 

2016  

2.1. Organizarea de acţiuni în 
vederea combaterii infracţionalităţii 
contra persoanei şi patrimoniului, cu 
prioritate în mediul rural 

Trimestrial Reducerea cu 20 % a 
infracţiunilor  

1. Creşterea gradului de siguranţă şi 
protecţie pentru cetăţeni prin 
protejarea persoanei, protejarea 
patrimoniului, siguranţa stradală, 
siguranţa rutieră şi siguranţa 
transporturilor 

2.2.  Creşterea gradului de siguranţă 
a bunurilor şi valorilor din obiective prin 
implementarea analizelor de risc la 

I.P.J. Covasna 

Trimestrial  
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securitatea fizică şi îmbunătăţirea 
calităţii serviciilor de pază şi 
monitorizare 
2.3. Eficientizarea activităţilor de 
investigare şi cercetare în cauzele penale 
privind infracţiuni de mare violenţă cu 
autori necunoscuţi 

Trimestrial 100% 

2.4. Prevenirea şi combaterea 
infracţiunilor de tâlhărie şi furt, în 
special a celor comise cu moduri de 
operare deosebite 

Trimestrial  

2.5. Organizarea şi derularea de 
acţiuni pentru combaterea infracţiunilor 
la regimul armelor, muniţiilor, 
materiilor explozive şi a substanţelor 
periculoase 

I.P.J. Covasna 

Trimestrial  

2.6. Organizarea de controale 
privind modul în care este organizată şi 
se execută paza obiectivelor economice, 
a transporturilor, precum şi în locurile 
unde sunt păstrate, manipulate şi 
depozitate valori monetare 

I.P:J. Covasna Trimestrial 470 controale 

3. Creşterea nivelului de siguranţă 
rutieră, feroviară, navală şi aeriană 

2016  

3.1. Organizarea de acţiuni în sistem 
integrat pentru combaterea principalelor  
cauze generatoare de risc rutier, prin 
utilizarea la capacitate maximă a 
echipamentelor de video-filmare şi 
măsurare a vitezei 

Trimestrial 48 acţiuni 

3.2. Colaborarea cu RAR, ISCTR şi 
CNADNR pentru organizarea de acţiuni 
tematice care vor viza starea tehnică a 
vehiculelor, legalitatea desfăşurării 

I.P.J. Covasna 

Trimestrial 80 acţiuni 
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transporturilor rutiere publice de mărfuri 
şi persoane, respectiv starea de 
viabilitate a drumurilor 
3.3. Organizarea de acţiuni pentru 
prevenirea şi combaterea accidentelor la 
trecerile la nivel cu calea ferată 

Trimestrial 8 acţiuni 

4. Asigurarea protecţiei 
patrimoniului cultural naţional şi al 
ecosistemelor naturale naţionale 

I.P.J. Covasna 2016  

5. Creşterea calităţii serviciului de 
ordine şi siguranţă pulică în beneficiul 
cetăţeanului 

2016  

5.1. Derularea de acţiuni preventive 
şi de combatere a criminalităţii în zona 
instituţiilor de învăţământ preuniversitar 

I.P.J: Covasna 
I.J.J. Covasna 

Trimestrial  

5.2. Derularea activităţilor specifice 
circumscrise prevenirii şi combaterii 
infracţiunilor stradale 

 Trimestrial Reducerea cu 20% a 
numărului de 
infracţiuni stradale 
seiszate şi creşterea 
cu 20% a procentului 
infracţiunilor 
descoperite în 
flagrant 

1. Îmbunătăţirea pregătirii structurilor 
voluntare şi private pentru situaţii de 
urgenţă (CLSU, SVSU) 

 

2. Creşterea nivelului de pregătire al 
specialiştilor din componenta preventivă 
a SVSU 

 

3. Asigurarea participării la intervenţie 
în situaţii de urgenţă a SVSU 

I.J.S.U. „Mihai 
Viteazul” Covasna 
Covasna 

2016 

 

2. Creşterea eficienţei activităţilor 
pentru soluţionarea situaţiilor de 
urgenţă prin îmbunătăţirea dotării cu 
utilaje moderne şi perfecţionarea 
profesională a cadrelor 

4 Asigurarea unui management 
integrat al situaţiei operative la nivelul 
comunităţilor locale prin pregătirea 

I.J.S.U. „Mihai 
Viteazul”  Covasna 

2016  
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personalului centrelor operative din 
cadrul CLSU - cursuri de formare şi 
perfecţionare pentru şefii SVSU, 
inspectorii de protecţie civilă de la 
instituţii publice şi operatori economici, 
inspectorii de protecţie civilă de la 
localităţi 

3.  Programe de reabilitare termică a 
clădirilor de locuit şi de reducere a 
riscului seismic   

1. Programul de consolidare la clădiri de 
locuit multietajate, încadrate prin raport 
de expertiză tehnică în clasa I de risc 
seismic şi care prezintă pericol public – 
consolidare bloc locuinţe nr. 25, str 
Dealului 

Primăria Sf. Gheorghe Trim. IV 2016  

 
 
III. 3. EDUCAŢIE ŞI SĂNĂTATE 
 
III.3.1. EDUCAŢIE 
 

Nr. 
crt. 

Direcţia de acţiune Acţiunea Cine răspunde Termen de 
realizare 

Planficat a fi 
realizat pe anul 

2016 
1. Implementarea unor programe 
care să permită condiţii de dezvoltare şi 
formare copiilor de la naştere până la 
majorat: 

31.12.2016  

1.1 Aplicarea Programului „Bani de 
liceu” 

31.12.2016 600 mii lei/max. 500 
beneficiari 

1.2. Aplicarea Programului „Bursă 
profesională” 

31.12.2106 2174 mii lei/max. 
1300 beneficiari 

1.3. Aplicarea Programului „Bursă de 
performanţă”   

31.12.2016 92 mii lei/max. 10 
beneficiari 

1. Promovarea educaţiei inclusive prin 
cultivarea toleranţei, nediscriminării 
şi acceptării diferenţei în şcoli ţi în 
societate 

1.4. Aplicarea Programului „Euro 200”, 

I.Ş.J. Covasna 

Noiembrie 270 mii lei/300 
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ajutor financiar în vederea stimulării 
achiziţionării de calculatoare 

2016 beneficiari 

1.5. Asigurarea de manuale şcolare din 
învăţământul obligatoriu, prin 
completarea stocurilor iniţiale 
(retipărire) 

Oct. 2016 181 mii lei 

1.6. Asigurarea de rechizite pentru elevi Oct. 2016 170 mii lei/5400 
beneficiari 

1.7. Aplicarea  prevederilor  art. 84, 
alin. (3) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 
naţionale şi ale art. 15 din O.G. nr. 
29/2013,  privind decontarea  pe bază de 
abonament lunar a cheltuielilor de 
transport pentru elevii care nu pot fi 
şcolarizaţi în localitatea de domiciliu în  
limita distanţei de  50 km 
beneficiari: elevi din învăţământul de 
stat sau particular acreditat, zi 

31.12.2016 1006 mii lei 

2. Asigurarea condiţiilor de 
însuşire a limbii române şi a limbii 
materne de către elevi 

I.Ş.J. Covasna 31.12.2016 8106 elevi secţia 
română 
19668 elevi secţia 
maghiară 

3. Creşterea capacităţii de cuprindere a 
învăţământului în limba maternă, 
simultan cu sporirea calităţii sale 

31.12.2016 24172 preşcolari şi 
elevi secţia maghiară 

4. Dezvoltarea reţelei de mediatori 
şcolari prin care să se asigure 
încurajarea participării populaţiei rrome 
la învăţământul obligatoriu 

31.12.2016 8 mediatori şcolari 
angajaţi la CJRAE, 
respectiv 
şcoli/mdiere la 8 
comunităţi  

5. Formarea iniţială şi continuă a 
cadrelor didactice pentru învăţământul 
destinat rromilor şi în domeniul 
rromanipenului educaţional 

I.Ş.J. Covasna 

31.12.2016 50 cadre didactice 
formate prin cercuri 
pedagogice şi alte 
activităţi de 
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formare/perfecţionare 
6. Derularea unor activităţi educative în 
cadrul Programului „A Doua Şansă” la 
nivel primar, respectiv la nivel secundar-
inferior 

31.12.2016 3 grupe/60 cursanţi 

7. Implementarea în colaborare cu 
Ovidiu RO a Programului „Fiecare 
Copil la Grădiniţă” prin aplicarea Legii 
248/2015 

I.Ş.J. Covasna 
Inspector şcolar pentru 
minorităţi 

31.12.2016 1250 copii 
beneficiari 

8. Şcolarizarea şi asigurarea egalizării 
şanselor (prin profesor de sprijin, 
adaptări curriculare etc.) pentru fiecare 
elev cu CES identificat 

I.Ş.J. Covasna 
 

31.12.2016 450 copii cu CES 
evaluaţi, orientaţi şi 
integraţi, beneficiari 
de sprijin educaţional 
prin CSDI cu/sau 
adaptări curriculare 

1. Modernizarea procesului de 
predare-învăţare cu ajutorul 
tehnologiilor informaţiilor şi 
comunicării – folosirea calculatorului la 
clasă şi derularea programului AEL  

I.Ş.J. Covasna 31.12.2016 79 centre financiare 

2. Trecerea la un curriculum 
centrat pe formarea de competenţe 
relevante pe piaţa muncii – reînnoirea 
protocolului cu Inspectoratul Şcolar 
pentru optimizarea planurilor de 
învăţământ conform cerinţelor pieţei 
muncii  

I.Ş.J. Covasna 
A.J.O.F.M. Covasna 

30 iuni 2016 1 protocol 

3. Adaptarea curriculumului şcolar 
la dispoziţia şcolii 

2016  

- stabilirea CDŞ la nivelul 
unităţilor de învăţământ în funcţie de 
nevoile elevilor şi ale comunităţii locale 

31.12.2016 79 centre financiare 

2.  Iniţierea reformei curriculare pe toate 
componentele ei, astfel conţinutul 
educaţional să corepundă cu cerinţele 
de pe piaţa muncii şi ale societăţii 
digitale 

- stabilirea CDL la nivelul 
unităţilor de învăţământ în funcţie de 

I.Ş.J. Covasna 

31.12.2016 9 licee tehnologice 
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nevoile elevilor şi ale comunităţii locale 
4. Corelarea programelor 
educaţionale cu piaţa muncii 

2016  

4.1. Fundamentarea corectă a 
planului de şcolarizare 

Febr. 2016 Plan de şcolarizare 

4.2. Corelarea învăţământului tehnic 
şi profesional cu cerinţele agenţilor 
economici 

31.12.2016 9 licee tehnologice 

4.3. Dezvotarea stagiilor de practică 
de specialitate/internship 

I.Ş.J. Covasna 

31.12.2016 9 licee tehnologice 

1. Susţinerea politicilor 
educaţionale extraşcolare şi 
extracurriculare 

2016  

1.1. Organizarea unor activităţi care să 
vizeze educaţia pentru sănătate 
Elaborarea bazei de date privind 
disciplina opţională „Educaţie pentru 
sănătate” 

31.12.2016 Cca. 1047 elevi 

1.2.Elaborarea şi depunerea proiectelor 
Consiliului Judeţean al Elevilor Covasna  
la Consiliul Local  

31.03.2016 1 proiect depus 

1.3.Organizarea concursului judeţean de 
educaţie pentru sănătate „Descoperă o 
lume sănătoasă!” 

31.05.2016 Cca. 70 elevi 
participanţi 

1.4. Desfăşurarea activităţilor din cadrul 
proiectelor C.J.E. Covasna 

I.Ş.J. Covasna 

30.06.2016 1 proiect derulat 

1.5. Pregătirea elevilor şi participarea 
acestora şi a inspectorului educativ la 
concursul naţional de proiecte ale 
consiliilor elevilor (jud. Tulcea) 

30.06.2016 2 participanţi 

3. Mutarea accentului în actul 
educaţional de pe transmiterea de 
informaţie pe crearea de competenţe 
pentru viaţă pe baza nevoilor de 
dezvoltare personală şi umană 

1.6. Organizarea etapei judeţene a 
concursului naţional de acordare a 
primului ajutor „Sanitarii pricepuţi” 

I.Ş.J. Covasna 

31.05.2016 Cca. 250 elevi 
participanţi 
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1.7. Organizarea unor activităţi care să 
vizeze educaţia civică 
- Coordonarea proiectelor C.J.E 

31.12.2016 1 proiect derulat 

1.8. Organizarea etapelor judeţene ale 
concursurilor de protecţie civilă 
„Prietenii pompierilor” şi „Cu viaţa mea 
apăr viaţa” 

30.06.2016 Cca. 100 elevi 
participanţi la cele 2 
concursuri  

1.9. Organizarea etapei judeţene a 
concursului de proiecte antidrog 
„Împreună” 

30.06.2016 3 echipe înscrise cu 
proiecte 
3 proiecte derulate 
4 elevi şi un cadru 
didactic 

1.10. Organizarea unor activităţi care să 
vizeze educaţia cultural-artistică şi 
ştiinţifică:Monitorizarea activităţilor 
organizate de către unităţile de 
învăţământ 

31.12.2016 79 centre financiare 

1.11. Organizarea unor activităţi care să 
vizeze educaţia ecologică 
Monitorizarea activităţilor/acţiunilor 
organizate de unităţile de învăţământ în 
acest domeniu 

31.12.2016 79 centre financiare 

1.12. Elaborarea bazei de date privind 
studierea disciplinei „Educaţie pentru 
mediu” 

31.12.2016 Cca. 169 elevi 

1.13..Raportare trimestrială către A.P.M. 
cu privire la activităţile organizate în 
acest domeniu 

I.Ş.J. Covasna 

31.12.2016 2 rapoarte 

1.14. Participarea unui reprezentant al  
I.Ş.J. la simpozioane judeţene, respectiv 
prezentări de proiecte de mediu 

I.Ş.J. Covasna 31.12.2016 1 simpozion 
2 inspectori şcolari 
participanţi 

1.15. Organizarea unor activităţi care să 
vizeze educaţia rutieră 
Organizarea unor activităţi în comun cu 

I.Ş.J. Covasna 31.12.2016 115 activiotăţi în 
şcoli 
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Poliţia Rutieră în domeniul educaţiei 
rutiere 
1.16. Organizarea  etapei judeţene a 
concursului de educaţie rutieră, intitulat 
„Educaţie rutieră – educaţie pentru 
viaţă” 

30.06.2016 Cca. 15 participanţi 

2. Iniţierea şi implementarea unor 
programe educative de nivel judeţean şi 
local 

I.Ş.J. Covasna 2016  

2.1.Elaborarea proiectelor programelor 
de activităţi extracurriculare pentru 
săptămâna în care se derulează 
programul „Să ştii mai multe, să fii mai 
bun!”, la nivelul unităţilor de învăţământ 
şi la nivel judeţean 
Transmiterea  la I.Ş.J. Covasna a 
programului de activităţi de către fiecare  
unitate de învăţământ şi postarea pe site-
ul I.Ş.J. Covasna a acestor activităţi 

31.03.2016 79 programe de 
activităţi 

2.2. Lansarea  şi derularea concursului 
naţional „Cele mai interesante zece 
activităţi din cadrul Programului „Să ştii 
mai multe, să fii mai bun!”; 

I.Ş.J. Covasna 

31.05.2016 10 activităţi 
transmise la MENCŞ 

1. Îmbunătăţirea rezultatelor 
elevilor la evaluări interne - Analiza 
rezultatelor elevilor la sfârşitul fiecărui 
semestru şi la sfârşitul anului şcolar prin 
centralizarea rezultatelor şi elaborarea 
planurilor de măsuri specifice 

I.Ş.J. Covasna 29.02.2016 
30.09.2016 

Procent de 
promovare 

2. Stimularea atingerii unor 
rezultate bune şi foarte bune la 
olimpiade şi concursuri şcolare 

2016  

4. Asigurarea competitivităţii la nivel 
naţional, european şi internaţional 

2.1. Organizarea şi desfăşurarea etapelor 
locale ale olimpiadelor şi concursurilor 

I.Ş.J. Covasna 

29.02.2016 5 olimpiade etapa 
mocală 
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şcolare 5 concursuri etapa 
locală 

2.2. Organizarea şi desfăşurarea etapelor 
judeţene ale olimpiadelor şi 
concursurilor şcolare 

31.05.2016 24 olimpiade etapa 
judeţeană 
20 concursuri etapa 
judeţeană 

2.3. Desfăşurarea etapelor naţionale şi 
internaţionale ale olimpiadelor şi 
concursurilor şcolare 

31.08.2016 24 olimpiade etapa 
naţională 
2 olimpiade etapa 
internaţională 
20 concursuri etapa 
naţională 

3. Stimularea performanţei sportive 2016  
3.1.Organizarea şi desfăşurarea etapelor 
concursurilor şi competiţiilor sportive de 
nivel local, judeţean, interjudeţean şi 
naţional 

I.Ş.J. Covasna 
31.12.2016 17 competiţii 

sportive judeţene 
5 competiţii judeţene, 
regionale şi naţionale 

3.2.Selecţia elevilor capabili de 
performanţă la diferite discipline 
sportive şi promovarea acestora în 
etapele naţionale/ internaţionale ale 
concursurilor şi competiţiilor sportive 

Cluburi sportive 31.12.2016 Cf. program selecţie 

4.Creşterea promovabilităţii la examene 
naţionale 

2016  

4.1.Organizarea şi desfăşurarea 
Evaluării naţionale a elevilor de clasa a 
VIII-a 

30.06.2016 2017 elevi înscrişi în 
cls. a VIII-a 

4.2.Organizarea şi desfăşurarea 
admiterii în clasa a IX-a 

31.08.2016  

4.3.Organizarea şi desfăşurarea 
examenului de bacalaureat – sesiunea 
iun.-iul. 2016 

31.07.2016 1477 elevi încrişi în 
calsele liceale şi 
terminale 

4.4.Organizarea şi desfăşurarea 
examenului de bacalaureat – sesiunea 

I.Ş.J. Covasna 
Comisia judeţeană 

30.09.2016  
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august-septembrie 2016 
5.Obţinerea de performanţe la evaluări 
externe 

2016  

5.1. Organizarea şi desfăşurarea 
examenelor de certificare a 
competenţelor profesionale pentru elevii 
din filiera tehnologică          

31.05.2016 Nivel 5: 10 clase/222 
elevi 
Nive 4: 30 clase/564 
elevi 
Nivel 3: 10 clase/197 
elevi 

5.2. Organizarea şi desfăşurarea 
examenelor pentru obţinerea atestatului 
de competenţă lingvistică pentru 
absolvenţii claselor cu studiu intensiv 
şi bilingv al unei limbi străine şi ai 
claselor cu predare în limbile 
minorităţilor 

31.05.2016 Cf. înscrierilor 

5.3. Organizarea şi desfăşurarea 
examenelor pentru certificarea 
competenţelor profesionale în 
învăţământul liceal, filieră vocaţională, 
pentru profilurile: artistic, pedagogic, 
teol. 

I.Ş.J. Covasna  
Comisia judeţeană 

31.05.2016 Cf. înscrierilor 

5.4. Organizarea şi desfăşurarea 
examenelor de atestare a competenţelor 
profesionale a absolvenţilor claselor de 
matematică-informatică şi  matematică-
informatică intensiv informatică 

I.Ş.J. Covasna 
Comsiia judeţeană 

31.05.2016 Cf. înscrierilor 

5.5. Organizarea şi desfăşurarea 
evaluării unui eşantion de elevi din 
clasele a II-a 

30.06.2016 2313 elevi 

5.6. Organizarea şi desfăşurarea 
evaluării standardizate pe un eşantion de 
elevi aflaţi în clasa a IV-a 

31.05.2016 2343 elevi 

5.7. Organizarea şi desfăşurarea 

I.Ş.J. Covasna 

31.05.2016 2087 elevi 
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evaluării unui eşantion de elevi din 
clasele a VI-a 
6. Desfăşurarea activităţilor de inspecţie 
şcolară 

31.12.2016  

6.1. Inspecţii tematice teritoriale 10 inspecţii tematice 
6.2. Inspecţii generale 7 inspecţii generale 
6.3. Inspecţii de specialitate 650 inspecţii  
6.4. Inspecţii de revenire 9 inspecţii 
6.5. Inspecţii de validare 9 inspecţii 
6.6. Inspecţii de evaluare instituţională 

I.Ş.J. Covasna 

31.12.2016 

5 evaluări 
instituţionale 

5. Finanţarea infrastructurii şcolare 1. Monitorizarea derulării 
investiţiei la Clubul Sportiv Şcolar Sf. 
Gheorghe şi lucrări de reparaţii conform 
proiectului de buget 

MENCŞ 
I:Ş.J. Covasna 
Consilii locale 

31.12.2016 450 mii lei 

1. Dezvoltarea unor structuri 
instituţionale moderne în scopul 
optimizării activităţilor de formare 
continuă a personalului din învăţământ 

I.Ş.J. Covasna 
Casa Corpului Didactic 

31.12.2016  

1.1 Activităţi de colaborare cu unităţile 
de învăţământ prin responsabilii pentru 
formarea continuă 

  3 întâlniri 
tematice/60 cadre 
didactice 

1.2. Promovarea imaginii CCD Covasna 
- apariţii în presa locală 

4 comunicate de 
presă 

1.3. Parteneriate cu instituţii de 
învăţământ superior, cu alţi furnizori de 
programe pentru derularea unor 
programe de formare continuă 

CCD Covasna 2016 

Înnoire 4 parteneriate 
existente 
Stabilire 4 
parteneriate noi 

6. Redefinirea statutului cadru didactic 
în societate prin salarizare, carieră, 
criterii de evaluare a performanţei, 
autonomie educaţională şi integritate 

2. Promovarea unei oferte mai 
largi de cursuri destinate formării 
continue a personalului didactic şi 
didactic auxiliar din învăţământul 
preuniversitar care să includă programe 

CCD Covasna 
Profesori metodişti 
Formatori 

2016  
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de formare de tip conversie/ reconversie 
- Programe de formare din oferta 
proprie a CCD Covasna: 
- cursuri autorizate 31.12.2016 500 cadre didactice 
- management 31.12.2016 1000 cadre didactice 
-didactică, metodică 31.12.2016 1300 cadre didactice 
3. Asigurarea progresului în 
carieră pe criterii de competenţă 
profesională 

2016  

3.1. Derularea etapelor de mobilităţi:   
- completări de normă Trim. I 2016 178 cadre didactice 
- transfer pentru soluţionarea 
restrângerilor de activitate 

Trim. I 2016 26 candidaţi 

- pretransfer consimţit între 
unităţile de învăţământ 

Trim. II 2016  

- organizarea şi desfăşurarea 
concursului de ocupare a posturilor 
didactice 

TRim. III 
2016 

 

- şedinţe publice, repartiţii pe 
posturi 

2016 13 şedinţe 

- concurs de ocupare a posturilor 
didactice la nivel judeţean, repartiţii pe 
posturi 

I.Ş.J. Covasna 

Trim. III 2016  

3.2. Derularea examenelor de acordare a 
gradelor didactice: 

2016  

- examenul de definitivat August 2016 87 candidaţi 
- concursul pentru obţinerea  
gradului didactic II 

August 2016 82 candidaţi 

- concursul pentru obţinerea  
gradului didactic I – colocviu şi 
inspeciţia de specialitate şi susţinerea 
lucrării 

I.Ş.J. Covasna 

Trim. II şi III 
2016 

Colocviu:93 
candidaţi  
94 candidaţi 
inspecţia de 
specialitate şi 
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susţinere lucrare 
4. Profesionalizarea carierei 
manageriale în sectorul educaţie – 
organizarea şi desfăşurarea selecţiei 
pentru constituirea corpului naţional de 
experţi în manangement educaţional 

Comisia de înscriere şi 
evaluare 

31.12.2016 Cf. înscrierilor 

5. Garantarea autonomiei şcolilor 
şi a autonomiei profesionale a cadrelor 
didactice 

2016  

5.1. Asigurarea autonomiei şcolilor 
cu asumarea responsabilităţii publice 
faţă de performanţele şcolii 

31.12.2016 79 centre financiare 

5.2. Asigurarea autonomiei cadrelor 
didactice în transpunerea personalizată a 
programelor şcolare 

Departamentul 
Curriculum şi controlul 
asigurării calităţii 

31.12.2016 2825 cadre didactice 

6. Participarea la programe şi 
proiecte europene – implementarea 
programelor şi proiectelor din fonduri 
structurale aflate în derulare  

31.12.2016 3 proiecetderulate 

7. Derularea proiectelor Erasmus+: 
Vizite de studiu pentru factorii de 
decizie înînvăţământul preuniversitar 

I.Ş.J. Covasna 

31.12.2016 7 proiecte în derulare 

 
 
III.3.2. SĂNĂTATE 
 

Nr. 
crt. 

Direcţia de acţiune Acţiunea Cine răspunde Termen de 
realizare 

Planificat a fi 
realizat în anul 

2016 
1. Implementarea şi dezvoltarea 

programelor naţionale de sănătate 
care să îmbunătăţească semnificativ 
starea de sănătate a populaţiei, în 

1.Implementarea programelor naţionale 
de sănătate – organizarea şi 
monitorizarea Programelor Naţionale de 
Sănătate finanţate de la bugetul de stat 

D.S.P. Covasna 2016  
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- Programul Naţional privind bolile 
transmisibile – campanii de vaccinare 

31.12.2016 12 campanii 

- Programul Naţional privind bolile 
netransmisibile 

31.12.2016  

- Programul Naţional de promovare a 
sănătăţii – dezvoltarea programelor de 
educaţie sanitară şi a unui stil de viaţă 
sănătos 

31.12.2016 80 campanii 
280 acţiuni 

- Programul Naţional de sănătate a 
femeii şi copilului 

31.12.2016  

- Programul Naţional de tratament în 
străinătate 

31.12.2016  

-Programul Naţional de asistenţă 
comunitară 

31.12.2016  

-Programul Naţional privind evaluarea 
stării de sănătate a populaţiei în asistenţa 
medicală primară 

31.12.2016  

2. Dezvoltarea programelor de 
prevenţie şi de depistare precoce a 
bolilor 

2016  

2.1. Prevenirea îmbolnăvirilor prin 
monitorizarea factorilor determinanţi din 
mediul de viaţă şi muncă 

31.12.2016  

- acţiuni de control şi inspecţie 
sanitară în alimentaţia publică şi 
colectivă, alimentarea cu apă, 
gestionarea reziduurilor, colectivităţile 
de tineri şi copii, unităţi şcolare 

31.12.2016 3300 controale 

- acţiuni de control în unităţi 
sanitare (cu şi fără paturi, laboratoare, 
centre transfuzii, cabinete medicale şi 
tehnică dentară) 

D.S.P. Covasna 

31.12.2016 245 controale 

special în rândul comunităţilor 
defavorizate 

2.2. Supravegherea epidemiologică a 
bolilor transmisibile 

D.S.P. Covasna 31.12.2016 72 acţiuni 
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2.3. Supravegherea calităţii apei, 
aerului, mediului, a condiţiilor nde tineri 
şi copii 

D.S.P. Covasna  955 probe 

3. Dezvoltarea sănătăţii publice 
prin: 

2016  

3.1. Vaccinarea antigripală gratuită a 
copiilor, pensionarilor şi persoanelor cu 
risc – extinderea programului de 
imunizări prin introducerea de noi 
vaccinuri 

31.12.2016 24 acţiuni de 
vaccinare 

3.2. Monitorizarea evoluţiei 
indicatorilor de natalitate, mortalitate 
infantilă şi mortalitate maternă 

D.S.P. Covasna 

31.12.2016  

1. Dezvoltarea accentuată a 
serviciilor de îngriijiri la domiciliu în 
colaborarea cu structurile de specialitate 
ale autorităţilor locale 

D.S.P. Covasna 31.12.2016  

2. Contractarea serviciilor 
medicale şi farmaceutice pe baza 
principiilor necesităţii, posibilităţii şi 
acoperirii teritoriale, concomitent cu 
exercitarea controlului de calitate 
privind serviciile medicale şi 
farmaceutice oferite, având ca efect 
îmbunătăţirea stării de sănătate a 
populaţiei 

C.A.S. Covasna 31.12.2016  

3. Asistenţa cu medicamente a 
populaţiei – garantarea accesibilităţii la 
medicamente compensate şi gratuite pe 
toată perioada anului 

C.A.S. Covasna 31.12.2016  

2. Creşterea calităţii serviciilor 
medicale 

4. Monitorizarea şi controlul 
derulării contractelor de furnizare a 
serviciilor medicale 

C.A.S. Covasna 31.12.2016  

3. Reducerea migraţiei în străinătate a Stabilirea necesarului de medici de D.S.P. Covasna 31.03.2016  
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personalului medical şi acoperirea 
deficitului de personal din unităţile 
sanitare 

specialitate creditaţi pentru fiecare 
specialitate clinică 

 
 
 III. 4. AGRICULTURĂ ŞI PESCUIT 
 

Nr. 
crt. 

Direcţia 
de acţiune 

Acţiunea Cine răspunde 
Termen de 
realizare 

Planificat a fi 
realizat pe anul 

2016 

1. Susţinerea financiară a 
agriculturii prin programe şi bugete 
multianuale: 

A.P.I.A. Covasna 2016  

1.1.Măsuri de sprijin pentru fermieri 
finanţate din Fondul European pentru 
Garantare în Agricultură (FEGA) ca 
Plăţi Directe pe Suprafaţă SAPS 
(Schema de Plată Unică pe Suprafaţă), 
din Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare, precum şi Măsuri de sprijin 
finanţate din bugetul de stat ca Plăţi 
Naţionale Directe Complementare 
(PNDC) 

A.P.I.A Covasna 2016  

-actualizarea blocurilor fizice pe baza 
observaţiilor fermierilor 

Trim. I-II 2016  

-finalizarea autorizării plăţilor SAPS 
pentru Campania 2015 

Trim. I-II 2016  

1. Aplicarea eficientă a Politicii 
agricole comune şi a Polticii comune 
a pescuitului - Management adecvat 
al resurselor specifice: administraţie 
agricolă performantă, gestionarea 
eficinetă şi eficace a fondurilor 

- primirea şi înregistrarea cererilor de 
sprijin direct pe suprafaţa SAPS 
Campania 2016 

A.P.I.A. Covasna – 
Centrul Judeţean şi 
centrele locale 

Trim. I-II 2016  
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- introducerea cererilor de 
modificare a cererilor SAPS şi a 
documentelor ulterioare (contracte 
pentru sfecla de zahăr, culturi 
energetice, etc.) 

Trim. II-III 
2016 

 

- soluţionarea cazurilor de 
supradeclarare a blocurilor fizice şi 
operarea corecţiilor în baza de date 
IACS (Sistem Integrat de Administrare 
şi Control) 

31.08.2016  

- supracontrolul administrativ al 
cererilor de plată din punct de vedere al 
completitudinii, corectitudinii şi 
conformităţii cu procedurile stabilite, 
pentru un eşantion de 5% din totalul 
cererilor eligibile care nu au făcut 
obiectul unui control pe teren, la fiecare 
centru local/sucursală judeţeană şi 
pentru toate cererile 100% care au făcut 
obiectul controlului pe teren clasic sau 
prin teledetecţie, inclusiv pentru cele cu 
suprafeţe mai mari de 1000 ha 

30.09.2016  

- autorizarea fermierilor în vederea plăţii 
schemelor de sprijin pe AXA II pe 
Campania 2015 

01.10.2016  

- începerea autorizării pentru plata 
avansului către fermierii care au depus 
cereri de plată în cadrul schemei de plată 
unică pe suprafaţă – campania 2015 în 
conformitate cu Regulamentul CE 
776/2012 

A.P.I.A. Covasna – 
Centrul Judeţean şi 
centrele locale 

01.11.2016  

- începerea autorizării plăţilor SAPS 
Campania 2016 

A.P.I.A. Covasna – 
Centrul Judeţean şi 

01.12.2016  
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1.2.  Verificarea în teren a datelor 
declarate de către fermieri în cererea de 
sprijin şi respectarea condiţiilor de 
eligibilitate 

  

- verificarea în teren a 
eşantionului de control şi supracontrolul 
pentru scehemele de plată din sectorul 
zootehnic 

centrele locale 

Trim. III 2016  

- verificarea în teren ca urmare a 
controlului administrativ a blocurilor 
fizice supradeclarate de fermierii care 
au depus cereri SAPS 2016 

31.05.2016  

- instruirea personalului privind 
controlul pe teren, utilizarea GPS-ului, 
utilizarea SIVGIS 

31.05.2016  

- verificarea şi controlul eşantionului de 
control şi supracontrol, verificare care 
cuprinde mai multe etape: 
a) Verificarea preliminară la birou a 
eligibilităţii suprafeţei tuturor parcelelor 
agricole, hărţilor, ortofotoplanurilor şi 
schiţelor fermierului; 
b) O inspecţie fizică în teren a unui 
eşantion cuprinzând cel puţin 50% din 
numărul total de parcele agricole 
eligibile declarate şi verificarea 
respectării Bunelor Condiţii Agricole şi 
de Mediu – GAEC, pe parcelele 
fermierului 
c) Controlul calităţii materialelor 
obţinute în timpul controlului pe teren 
(raportul de control) 
d)Transmiterea materialelor rezultate în 
urma controlului pe teren 

A.P.I.A Covasna 

Trim. II-IV 
2016 
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e) Supracontrolul 

- verificarea şi validarea rezultatelor 
măsurătorilor în SIVGIS, introducerea 
rezultatelor controalelor în baza de date 

31.12.2016  

- verificarea GAEC 4 (privind 
acoperirea terenurilor agricole cu culturi 
de toamnă 20% din suprafaţa arabilă 
totală a fermei) 

31.12.2016  

- controlul pe teren pentru 
cerinţele care se verifică în perioada de 
primăvară 

A.P.I.A. Covasna 
Centrul Judeţean  

Trim. I-II 2016  

1.3.  Spijinirea producătorilor 
agricoli din bugetul naţional în sectorul 
zootehnic 

2016  

- acordarea ajutorului de stat 
pentru motorina utilizată în agriculturpă 

31.12.2016 1200 cereri 

- acordarea ajutorului de stat 
pentru ameliorarea raselor de animale 

31.12.2016 64 cereri 

- reforma în doemniile prorietăţii 
prin unele măsuri adiacente – renta 
viageră 

A.P.I.A. Covasna 
Centrul Judeţean 

Trim. I-III 
2016 

600 carnete 

2. Scheme de plăţi FEGA 2016  
- acordarea ajutorului comunitar pentru 
furnizarea fructelor în instituţii şcolare şi 
a măsurilor adiacente 

Trim. I,III 
2016 

3 cereri 

- acordarea  ajutorului comunitar pentru 
furnizarea laptelui în instituţii şcolare 

Trim. I,III 
2016 

2 cererei 

- aplicarea programului Naţional 
Apicol 

A.P.I.A. Covasna 
Centrul Judeţesan 

Trim. III 2016 1 cerere 
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- acordarea unor ajutoare 
excepţionale cu caracter temporar 
fermierilor din sectorul creşterii 
animalelor 

Trim. I 2016 1350 cereri 

3. Scheme de plăţi FEADR 2016  

- acordarea ajutoarelor de stat pentru 
realizarea angajamentelor asumate 
voluntar în favoarea bunăstării păsărilor 

31.12.2016 4 cereri 

- acordarea ajutoarelor de stat pentru 
realizarea angajamentelor asumate 
voluntar în favoarea bunăstării 
porcinelor 

A.P.I.A. Covasna 
Centrul Judeţean 

31.12.2016 8 cereri 

1. Implementarea tehnică a 
proiectelor PNDR 2015-2020 prin: 

 

 

- verificare cereri de fiannţare  
- verificare solicitări de 
modificare contract 

 

- verificare dosare de achiziţii  

2. Stimularea agriculturii de mijloc prin 
promovarea fermelor de familie, a 
asocierii agricultorilor şi a lanţurilor 
de desfacere a produselor agricole 

- verificare dosare cereri de plată 

O.J.F.I.R. Covasna 31.12.2016 

 
1. Exercitarea obligatorie a controalelor 
sanitar-veterinare şi fitosanitare în 
conformitate cu reglementările stabilite 
cu autorităţile corespondente din UE 

   

- acţiuni fitosanitare conform 
programului naţional 

31.12.2016 178 inspecţii, probe 

- autorizaţii fitosanitare 31.12.2016 4 aut. eliberate 
40 aut. prelungite, 
vizate 

- control fitosanitar preventiv 31.12.2016 140 controale 

- control fitosanitar de carantină 

Oficiul Fitosanitar 
Covasna 

31.12.2016 515 inspecţii 

3. 
 

Creşterea competitivităţii agriculturii 
româneşti pentru a face faţă 
concurenţei pe piaţa europeană şi 
internaţională; creşterea 
productivităţii agriculturii pentru a 
permite acoperirea necesarului de 
produse agroalimentare şi creşterea 
exporturilor, în special a produselor 
finite 

2. Încurajarea agriculturii de nişă D.A.J. Covasna 2016  
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(agricultura ecologică şi produse 
tradiţionale) 
- stimularea continuă a producţiei 
ecologice – acordarea de asistenţă de 
specialitate producătorilor 

31.12.2016 220 producători 

- identificarea produselor agricole 
şi alimentare ce pot fi atestate ca 
produse tradiţionale, care pot dobândi 
protecţie naţională şi comunitară – 
acordare de asistenţă de specialitate la 
întocmirea documentaţiei 

31.12.2016 8 producători 

4. Dezvoltarea zootehniei şi creşterea 
ponderii acesteia în totalul producţiei 
agricole 

1. Supravegherea stării de sănătate a 
efectivelor de animale 

D.S.V.S.A. Covasna 2016 44300 tuberculinări 
56750 examene 
serologice cabaline, 
porcine, 
bovine,ovine 
400 examene 
virusologice 
673100 acţiuni 
imunoprofilactice 
cabaline, bovine, 
ovine, carnasiere 
doemstice, păsări 
domestice 
17865 inspecţii în 
exploataţiile de 
anoimale 
640 recoltări probe 
supraveghere EST 
410 examene 
serologice păsări 
39 contraoel la CSV 
conecsionate 
80 controale privind 
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bunăstarea şi 
biosecuritatea în  
ferme 

2. Control sănătatea animală, 
farmacovigilenţă şi nutriţie animală 
- controale la depozite de medicamente 
de uz veterinar, farmacii veterinare 
- controale la cabinetele veterinare 
concesionate şi la cabinetele veterinare 
particulare 
- controale efectuate la exploataţiile de 
bovine, porcine, păsări, ovine, cabaline, 
unităţi de acvacultură 
- controale efectuate la FNC, depozite de 
furaje, magazine de furaje, transportatori 
de furaje, intermediari în comerţul cu 
furaje 
- controale efectuate la unităţi de 
depozitare SNCU (subproduse 
nedestinate consumului uman); unităţi 
de incinerare SNCU sau unităţi de 
producere a hranei pentru animale de 
companie, adăpost pentru câini 
- controlul cerinţelor legale în materie de 
gestionare privind siguranţa alimentară 
(SMR 4-5), identificarea şi înregistrarea 
animalelor (SMR 6-8) şi bolile 
animalelor (SMR 9) 

D.S.V.S.A. Covasna 31.12.2016  
 
6 controale 
 
 
13 controale 
 
25 controale 
 
 
12 controale 
 
 
 
12 controale 
 
 
 
 
 
160 controale 

3. Prevenire şi control al bolilor la 
animale, prevenirea transmiterii bolilor 
de la animale la om de origine animală 
şi non-animală 

31.12.2016 1600 recoltări 
probe 

4. Respectarea şi detectarea nivelurilor 
maxime de doză admisă la reziduuri şi 

D.S.V.S.A. Covasna 

31.12.2016 32 recoltări probe 
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contaminanţi de origine animală şi non-
animală 
5. Control oficial la unităţile înregistrate 
şi autorizate 

D.S.V.S.A. Covasna 31.12.2016  

6. Programul de supraveghere şi control 
în domeniul siguranţei alimentelor de 
origine non-animală 
- expertiza contaminanţilor în produse 
de origine nonanimală 
- expertiza reziduurilor de pesticide 
- supravegherea şi controlul unităţilor, 
prelevări probe pt. examen de laborator 
- expertiza aditivilor/substanţelor 
interzise de origine nonanimală 
- determinarea gradului de contaminare 
radioactivă a produselor 
- supravegherea şi controlul alimentelor 
şi furajelor modificate genetic 

31.12.2016  
 
 
36 probe 
 
12 expertize 
369 controale şi 
probe 
27 
 
5 probe 
 
1601  

7.Individualizarea animalelor – 
identificarea şi înregistrarea animalelor 
din speciile bovine, ovine, caprine, 
suine şi a eventualelor evenimente în 
exploataţia deţinătoare de animale 

D.S.V.S.A. Covasna 

31.12.2016  
7300 bovine 
21500 ovine 
750 caprine 
15000 suine 
 

8. Control exploataţii animale – 
verificarea respectării de căre 
proprietarii de animale a legislaţiei 
privind identificarea şi înregistrarea 
animamelor 

D.S.V.S.A. Covasna 15.04.2016 798 exploataţii de 
animale 

9. Inspecţia animalelor din 
exploataţii – verificarea animalelor din 
exploataţii din punct de vedere a 
sănătăţii şi corelarea cu efectivele 
existente în Baza Naţională de Date 

D.S.V.S.A. Covasna Trim. I,II 2016 17000 animale   
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10. Respectarea legislaţiei sanitare 
veterinare din domeniul protecţiei şi 
bunăstării animalelor, Măsura 215 
poricine şi păsări  

31.12.2016 2 controale 

11. Respectarea legislaţiei sanitar-
veterinare din domeniul import-export 
şi comerţ intracomunitar animale şi 
subproduse de origine animală  

31.12.2016 210 controale, 
certificare şi 
monitorizare 

12. Evaluarea unităţilor supuse 
controlului sanitar-veterinar şi pentru 
siguranţa alimentelor pentru încadrarea 
acestora pe categorii de risc (I,II,III) 

31.12.2016 225 fişe de evaluare 
întocmite şi încadrare 
unităţi autorizate şi 
înregistrate pe 
categorii de risc  

13. Autorizarea şi înregistrarea 
unităţilor/activităţilor supuse controlului 
sanitar-veterinar şi pentru siguranţa 
alimentelor 

D.S.V.S.A. Covasna 31.12.2016 380 autoirizaţii şi 
certificate de 
înregistrare  

1.Asigurarea sursei de apă pentru irigaţii 
până la staţiile de punere sub presiune – 
irigaţii în cadrul amenajării Câmpu 
Frumos, pe o suprafaţă amenajată de 
1361 ha, deţinută de OUAI Sf. 
Gheorghe şi OUAI Ghidfalău  

Trim. II şi III 
2015 

1361 ha 

2.Staţie de pompare de descare pentru 
evacuarea apelor în exces Lunca Mărcuş 

Trim. II-IV 
2016 

 

3. Lucrări de întreţinere şi reparaţii 
– decolmatarea canalelor de desecare în 
amenjaările de desecare 

31.12.2016  

5.  Dezvoltarea sistemului de irigaţii, 
finalizarea infrastructurii de irigat şi 
reabilitarea sistemului de 
îmbunătăţiri funciare 

4. Investiţie Amenajare de CES – 
comuna Bixad 

ANIF – Filiala Covasna 

31.12.2016  

6.  Informarea fermierilor  1. Sprijinirea înfiinţării  formelor 
asociative pentru valorificarea 
produselor agricole  

Camera Agricolă 
Judeţeană Covasna 

31.12.2016   



 37 

- întâlniri cu tema „Avantajele formelor 
asociative din agricultură” 

16 acţiuni 

- acordare de asistenţă la înfiinţarea 
formelor asociative 

4 acţiuni 

- organizarea de expoziţii şi schimburi 
de experienţă  

31.12.2016 

10  

2. Măsuri de susţinere a tinerilor 
fermieri 

  

- popularizarea pentru accesarea 
fondurilor europene privind instalarea 
tinerilor fermieri 

31.12.2016 95  acţiuni 

- identificarea  tinerilor fermieri, ca 
potenţiali beneficiari 

31.12.2016  

- asistenţă în derularea proiectelor 
contractate 

31.12.2016 50 proiecte 

3. Organizarea unor simpozioane pe 
tema noilor tehnologii în cultivarea 
plantelor şi creşterea animalelor  

Camera Agricolă 
Judeţeană Covasna 

31.12.2016 8 acţiuni 

4. Organizarea de simpozioane, întâlniri 
şi vizite cu tema „Cultura plantelor 
energetice, ca alternativă la culturile 
tradiţionale” 

 31.12.2016 5 acţiuni 

1. Stimularea activităţilor de turism 
specializat în mediul rural 

31.12.2016  

- organizarea unor întâlniri pe tema 
agroturismului 

31.12.2016 4 întâlniri 

7.  Redefinirea rolului turistic al satului 
românesc 

- organizarea de expoziţii şi târguri de 
produse locale şi tradiţionale 

Camera Agricolă 
Judeţeană Covasna 
Centre locale 

31.12.2016 9 acţiuni 

8.  Informarea şi pregătirea profesională 
a agricultorilor 

1. Organizarea cursurilor de calificare 
pentru producătorii agricoli 

Camera Agricolă 
Judeţeană Covasna 
Centre locale 

31.12.2016 5 cursuri 

9. Aplicarea legilor fondului funciar 1. Întocmirea titlurilor de proprietate  - 
completarea, modificarea, inventarierea 

O.C.P.I. Covasna 31.12.2016  
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şi arhivarea digitală a titlurilor de 
proprietate emise de Comisia Judeţeană 
cu ajutorul aplicaţiei DDAPT 
2. Inventarierea planurilor de parcelare 
întocmite de comisiile locale de fond 
funciar – verificarea şi introducerea 
planurilor de parcelare în baza de date 

31.12.2016  

1. Avizarea şi recepţia documentaţiilor 
de specialitate 

31.12.2016  

- verificarea şi recepţia documentaţiilor 
cadastrale în vederea înscrierii în cartea 
funciară 

31.12.2016  

- avizarea, verificarea şi recepţia după 
caz, a lucrărilor de specialitate 

O.C.P.I. Covasna 

31.12.2016  

- avizarea şi monitorizarea activităţii de 
scoatere definitivă sau temporară a 
terenurilor din circuitul agricol, conform 
prevederilor legale 

31.12.2016  

10.  Aplicarea legislaţiei din domeniul 
cadastrului şi publicităţii imobiliare 

- monitorizarea şi evidenţa tuturor 
schimbărilor categoriilor de folosinţă ale 
terenurilor agricole şi neagricole la 
nivelul teritoriului administrativ al 
judeţului 

O.C.P.I. Covasna 

31.12.2016  

1. Asigurarea înscrierii drepturilor de 
proprietate şi a celorlalte drepturi reale 
ce se constituie, se transmit, se modifică 
sau se sting, la cererea titularului 
dreptului, a notarului public ori a 
celorlalte persoane interesate  

31.12.2016  11. Înscrierea în cărţile funciare a actelor 
juridice constitutive, translative, 
declarative 

2. Asigurarea înscrierii altor raporturi 
juridice, drepturi personale, interdicţii, 
incapacităţi şi litigii judiciare în legătură 
cu bunul imobil 

O.C.P.I. Covasna 

31.12.2016  
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3. Asigurarea înscrierii căilor de atac 
împotriva înregistrărilor de carte 
funciară 

31.12.2016  

4. Dispune prin încheiere, asupra 
cererilor de înscriere în cartea funciară, 
pe baza documentaţiilor cadastrale şi a 
celorlalte acte justificative 

31.12.2016  

5. Dispune prin încheiere asupra  
cererilor de înscriere în cartea funciară, 
pe baza documentaţiilor cadasrale şi a 
celorlalte acte justificative 

31.12.2016  

 
 
III. 5. ENERGIE 
 

Nr. 
crt. 

Direcţia 
de acţiune 

Acţiunea Cine răspunde 
Termen de 
realizare 

Planificat a fi 
realizat pe anul 

2016 
1.  Încurajarea programelor de eficienţă 

energetică cu precădere în sectorul 
rezidenţial care are un potenţial 
semnificativ de ecoomisire a energiei  – 
reabilitarea, modernizarea sau 
înlocuirea instalaţiilor existente, pentru 
creşterea eficienţei şi reducerea 
impactului asupra mediului 

1. Îmbunătăţiri nivel de tensiuni în 
vederea creşterii calităţii energiei 
electrice la consumatorii din zonă 

S.C. Filiala de 
Distribuţie a Energiei 
Electrice 
Electrica Distribuţie 
Transilvania Sud S.A. – 
Sucursala Covasna 

31.12.2016 14 localităţi 
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 III.6.  TRANSPORTURI 
 

Nr. 
crt. 

Direcţia 
de acţiune 

Acţiunea Cine răspunde 
Termen de 
realizare 

Planificat a fi 
realizat pe anul 

2016 
1. Reabilitare DN 2D Focşani-Ojdula, 
km 95+000-117+775; L=22,775 km 

Trim. I 2016  

2. Consolidare cu piloţi şi 
refacere corp drum şi zid de sprijin 
DN2D km 101+950-km 102+075 
Tinoasa-Ojdula 

C.N.A.D.N.R. S.A. 
D.R.D.P. Braşov 
S.D.N. Covasna 

- Licitaţia selecţie 
constructor după 
identificare sursă de 
finanţare 

3. Pod DN11 km 74+055 Breţcu - Proiectare 
SF+PT+DE după 
identificare sursă de 
finanţare 

4. Pod DN11C km10+175 
Turia, km 16+526 Turia-Balvanyos, 
km 20+188 Turia-Balvanyos, km 
30+600 Balvanyos-Bixad, km 32+200 
Balvanyos-Bixad 

 Proiectare 
SF+PT+DE după 
identificare sursă 
finanţare 

1. Asigurarea unui nivel calitativ european 
a reţelei de drumuri naţionale 

5. Amenajare intersecţie DN 11 
km 21+000 cu DN 12 km 0+000 
Chichiş – termen de finalizare oct. 
2015 

C.N.A.D.N.R. S.A. 
D.R.D.P. Braşov 
S.D.N. Covasna 

2016 Fază obţinere 
autorizaţie de 
construcţie după 
rezolvare litigiu teren 

 
 
 
 
 
 
 



 41 

 III. 7. DEZVOLTARE SOCIALĂ, CULTURĂ, MEDIU, TINERET ŞI SPORT 
 

III.7.1. DEZVOLTARE SOCIALĂ 
  

Nr. 
crt. 

Direcţia de acţiune Acţiunea Cine răspunde Termen de 
realizare 

Planificat a fi 
realizat pe anul 

2016 
OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

1. Realizarea programului de 
acţiuni pentru creşterea gradului de 
ocupare 

31.12.2016  
După 
aprobarea 
Planului de 
Ocupare la 
nivel naţional 

 

2. Sprijinirea ocupării în anul 
2016 a 5000 de şomeri/persoane în 
căutarea unui loc de muncă 

A.J.O.F.M. Covasna 

31.12.2016  

3. Creşterea participării în 
formarea profesională la minimum 
7% din populaţia în vâstă de muncă 
15-64 de ani 

2016- după 
aprobarea 
Planului de 
Formare 
Profesională la 
nivel naţional 

 

3.1. Realizarea planului judeţean de 
formare profesională 

2016  

3.2. Evaluarea necesarului de 
formare profesională pentru 
armonizarea planului de formare 
profesională cu cerinţele pieţei 
muncii   

A.J.O.F. M Covasna 

31.12.2016 1 acţiune 

1.  Creşterea ratei de ocupare a forţei de 
muncă 

4. Absorbţia eficientă a 
resurselor financiare europene 
destinate dezvoltării resurselor 

A.J.O.F.M. Covasna Trimestrial  
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umane, astfel încât să se asigure 
suportul de formare profesională şi 
ocupaţională 
4.1. Mediatizarea schemelor de ajutor 
de stat pentru ocupare şi pentru 
formare profesională, broşuri/pliante 
trimestriale, informări la modificări 
de cadru legal sau, cu ocazia 
Burselor de locuri de muncă 

 

4.2. Derularea în bune condiţii a 
propriilor proiecte finanţate din FSE 
sau a celor în care AJOFM Covasna 
este partener 

 

1. Sprijinirea mobilităţii 
ocupaţionale, profesionale şi 
geografice 

31.12.2016  

1.1. Chestionarea nevoilor de forţă de 
muncă calificată ale angajatorilor – 
minim 2 acţiuni 

Semestrial 2 acţiuni 

1.2. Evaluarea nevoilor de formare 
profesională a persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă – minim 
2 acţiuni 

A.J.O.F. M. Covasna 

Semestrial 2 acţiuni 

1.3.. Facilitarea dialogului angajator-
persoană în căutarea unui loc de 
muncă – organizarea de burse de 
locuri de muncă – minim 2 ediţii 

A.J.O.F.M. Covasna Cf. 
calendarului 
naţional 

 

2. Asigurarea serviciilor de formare 
profesională pentru persoanele din 
mediul rural şi din cadrul grupurilor 
vulnerabile 

31.12.2016  

2.  Creştereea gradului de flexibilitate a 
pieţei muncii 

2.1. Realizarea planului judeţean de 
formare profesională pe grupuri ţintă 
defavorizate 

A.J.O.F.M. Covasna 
 

31.12.2016  
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2.2. Proiectarea viitorului plan de 
formare profesională, cu accent pe 
persoane din grupurile vulnerabile – 
2 acţiuni de informare a rezultatelor 
aferente 

Trim. III şi IV 
2016 

2 acţiuni 

3. Autorizarea furnizorilor de 
formare profesională a adulţilor/ 
Certificarea participanţilor la 
programe de formare 

31.12.2016  

3.1. Emiterea deciziilor de acordare a 
autorizaţiei de numire în comisii de 
examinare, de numire a evaluatorilor, 
a echipelor pentru monitorizare 

31.12.2016 55 decizii 

3.2. Înregistrarea contractelor de 
formare profesională pentru 
programele de calificare 

31.12.2016 185 contracte 

3.3.Aplicarea timbrului sec pe 
certificatele de calificare/absolvire 

31.12.2016 310 certificate 

3.4. Acordarea de sprijin tehnic, prin 
informare şi asistenţă de specialitate 
furnizorilor de formare profesională a 
adulţilor, potenţialilor furnizori, 
precum şi persoanelor interesate de 
programele de formare 

A.J.P.I.S. Covasna 

31.12.2016 45 acţiuni 

3.5. Monitorizarea privind 
respectarea condiţiilor de autorizare 
de către furnizorii de formare 
autorizaţi 

A.J.P.I.S. Covasna 31.12.2016 8 acţiuni 

3.6 Actualizarea şi transmiterea bazei 
de date la ANC privind furnizorii de 
formare profesională autorizaţi cu 
programele de pregătire autorizate, 
respectiv situaţia absolvenţilor 

A.J.P.I.S. Covasna Lunar 24 actualizări 

4. Sprijinirea solicitanţilor de locuri A.J.O.F.M. Covasna 31.12.2016  
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de muncă în spaţiul european prin 
reţeaua EURES 
5. Mediatizarea prevederilor privind 
accesul lucrătorilor din noile state 
membre pe piaţa forţei de muncă – 
conform program ANOFM  

 Trim.III 2016  

1.Creşterea exigenţei şi 
responsabilităţii în actul de control al 
măsurilor active de combatere a 
şomajului 

2016  

1.1. Întocmirea Planului anual de 
control Măsuri active 

Trim. I 2016  

1.2. Monitorizarea respectării 
prevederilor legale privind 
menţinerea locurilor de muncă create 

31.12.2016  

3.  Monitorizarea serviciilor publice de 
ocupare 

1.3. Urmărirea recuperării 
debitelor/penalităţilor constatate 

A.J.O.F.M. Covasna 

31.12.2016  

1. Verificarea modului în care 
angajatorii respectă prevederile 
Codului Muncii – Legea nr. 53/2003, 
republicată, modificată şi completată 

Trim. I-IV 
2016 

720 controale 

2. Verificarea modului în care  
angajatorii respectă prvederile Legii 
nr. 202/2002 privind egalitatea de 
şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi, republicată 

Trim. I-IV 
2016 

720 acţiuni 

3. Verificarea modului în care 
angajatorii respectă prevederile H.G. 
nr. 500/2011 prividn registrul general 
de evidenţă a salariaţilor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

I.T.M. Covasna 

2016 720 acţiuni 

4.  Perfecţionarea şi eficientizarea activităţii 
Inspecţiei Muncii – monitorizarea 
legislaţiei în materie de muncă, protecţie 
socială şi salarizare 

4. Verificarea modului în care 
angajatorii respectă prevederile Legii 

ITM Covasna Trim. I-IV 
2016 

720 controale 
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nr. 52/2011 privind exercitarea unor 
activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri si a normelor de 
aplicare a acesteia cu modificările şi 
completările ulterioare 
5. Verificarea modului de respectare 
de către angajatori a prevederilor 
Legii dialogului social nr. 62/2011, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

Trim. I-IV 
2016 

720 acţiuni 

6. Acţiuni de verificare a respectării 
prevederilor legale privind 
securitatea şi sănătatea în muncă la 
desfăşurarea activităţilor cu articole 
pirotehnice.  

Trim. IV 2016 105 controale 

7. Acţiune de control privind 
verificarea respectării prevederilor 
legale referitoare la expunerea 
lucrătorilor la agenţi chimici la locul 
de muncă, ţinând cont de 
modificările legislative în domeniu 
(Regulamentul REACH şi CLP) 

Trim.II-IV 
2016 

630 acţiuni 

8. Acţiune de verificare a respectării 
prevederilor legale în doemniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă în 
unităţile cu locuri de muncă verzi 
(recuperare-reciclare deşeuri, 
producere energie electrică din surse 
regenerabile) 

I.T.M. Covasna Trim. II-IV 
2016 

45 acţiiuni 

9. Acţiune de verificare a 
respectării prevederilor legale în 
doemniul securităţii şi sănătăpţii în 
muncă în unităţile de producere şi 
distribuţie energie electrică 

I.T.M. Covasna Trim. II-IV 
2016 

45 acţiuni 
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10. Acţiune de verificare a 
modului în care cerinţele minime 
pentru îmbunătăţirea securităţii şi 
protecţia sănătăţii lucrătorilo care pot 
fi expuşi unui potenţial risc datorat 
atmosferelor explozive în 
exploatările miniere, silozurile de 
cereale, fabricile de nutreţuri 
combinate, de fabricare a băuturilor 
alcoolice, a mobilei, activităţile din 
compania Romaram şi unităţile de 
distribuţie a combustibililor solizi, 
lichizi, gazoşi şi al produselor 
dereivate 

Trim. II-IV 
2016 

45 acţiuni 

11. Identificarea unei metode de 
evaluare a stresului la locurile de 
muncă şi metode de combatere a 
acestuia 

Trim. I-IV 
2016 

630 acţiuni 

12. Acţiune de monitorizare 
privind rscurile existente la locurile 
de muncă din microîntreprinderi (1-9 
lucrători) 

I.T.M. Covasna Trim. I-IV 
2016 

630 acţiuni 

13. Acţiune de verificare a 
respectării prevederilor legale în 
doemniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă în cadrul autorităţilor publice 
locale şi în unităţile de învăţământ 
din judeţ 

Trim. I-IV 
2016 

360 acţiuni 

14.Campanie europeană coordonată 
de Comitetul Înalţilor Responsabili 
cu Inspecţia Muncii (en.: SLIC). 
privind respectarea prevederilor 
legale din doemniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă şi din domeniul 

I.T.M. Covasna 
 

Trim. I-IV 
2016 

140 acţiuni 
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relaţiilor de muncă de către agenţii de 
muncă temporară 
15. Organizarea şi desfăşurarea 
Săptămânii Europene de Securitate şi 
Sănătate în Muncă sub egida 
Agenţiei Europene pentru Securitate 
şi Sănătate în Muncă – Locuri de 
muncă sănătoase pentru toate 

vârstele 

Trim. III-IV 
2016 

Cf. programării 
Inspecţiei Muncii 
Bucureşti 

16. Campanie privind verificarea 
modului de respectare de către 
angajatori a prevederilor Legii 
dialogului social nr. 62/2011, 
republicată, şi a modului de 
respectare de către angajatori a 
prevederilor art. 78 alin. 2 şi 3 din 
Legea nr. 448/2006 prividn protecţia 
şi promovarea drpeturilor 
persoanelor cu handicap, republicată 

Trim. I-II 2016 360 acţiuni 

17. Campanie privind verificarea 
modului în care agenţii economici 
respectă prevederile Legii nr. 
156/2000 privind protecţia 
cetăţenilor români care lucrează în 
străinătate, republicată 

ITM Covasna Trim. III-IV 
2016 

40 controale 

18. Campanie privind verificarea 
modului în care angajatorii respectă 
prevederile Legii nr. 52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter 
ocazional desfăşurate de zilieri si a 
normelor de aplicare a acesteia cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

ITM Covasna Trim. II-III 
2016 

360 controale 

19. Campanie privind identificarea şi ITM Covasna Trim. I-IV 720 controale 
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combaterea cazurilor de muncă 
nedeclarată în domenii susceptibile 
utilizării frecvente a acesteia, a 
muncii tinerilor şi copiilor 
(construcţii, industria textilă, prestări 
servicii, industria alimentară şi 
panificaţie, industria lemnului, 
comerţ, pază, transport rutier de 
marfă şi persoane, unităţi care 
desfăşoară activităţi în staţiuni 
montane şi de pe litoral, fabricarea 
băuturilor alcoolice si răcoritoare, 
unităţi care desfăşoară activitate in 
timpul nopţii (baruri, discoteci,jocuri 
de noroc,unităţi de comerţ cu 
program non-stop, unităţi distribuţie 
carburant),  alte prestări de servicii 

2016 

20. Campanie naţională privind 
implementarea proiectului „Valenţe 
culturale în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă”. 

2016 100 acţiuni 

21. Campanie naţională de combatere 
a riscurilor de căderi de la înălţime şi 
surpări de maluri pe şantiere fixe şi 
mobile 

ITM Covasna 

Trim. I-IV 
2016 

420 acţiuni 

22. Campanie naţională de 
supravegherea pieţei produselor 
industriale din domeniul de 
competenţă al Inspecţiei Muncii, 
conform Programului sectorial anul 
2016, coordonat de către Comisia 
Europeană 

ITM Covasna Trim. I-IV 
2016 

120 acţiuni 

5.  Asigurarea asistenţei şi protecţiei 
Lucrătorilor Migranţi 

1. Verificarea modului în care 
angajatorii  respectă prevederile O.G 

I.T.M. Covasna Trim. I-IV 
2016 

120 controale 
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nr. 25/2014 privind  încadrarea în 
muncă şi detaşarea străinilor pe  
teritoriul României şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative privind regimul strănilor 
2. Verificarea modului în care 
agenţii economici respectă 
prevederile Legii nr. 156/2000 
privind protecţia cetăţenilor români 
care lucrează în străinătate, 
republicată 

ITM Covasna  Trim. I-IV 
2016 

120 controale 

3. Verificarea modului în care 
angajatorii respectă prevederile Legii 
nr. 344/2006 şi a H.G. nr.104/2007 
privind detaşarea salariaţilor în 
cadrul prestării de servicii 
transnaţionale 

ITM Covasna Trim. I-IV 
2016 

120 controale 

4. Campanie privind modificarea 
modului de respectare de către 
angajatori a prevederilor Directivei 
2014/67/UE privind asigurarea 
aplicării Directivei 96/71/CE privind 
detaşarea lucrătorilor in cadrul 
prestării de servicii transnaţionale 

ITM Covasna Trim. III-IV 
2016 

40 controale 

5. Implementarea în domeniul 
propriu de competenţă a 
regulamentelor europene de 
coordonare a sistemelor de securitate 
socială nr. 883/2004, 987/2009, 
1408/71, 574/72 şi a acordurilor 
bilaterale de securitate socială la 
nivel CTP – acordarea drepturilor de 
asigurări sociale lucrătorilor migranţi 

C.J.P. Covasna 2016 139 cazuri 

6. Acordarea beneficiilor A.J.P.I.S Covasna Lunar 360 beneficii 
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familiale conform prevederilor 
Regulamentului (CE) nr. 883/2004 
privind coordonarea sistemelor de 
securitate socială şi ale 
Regulamentului (CE) nr. 987/2009 
de stabilire a procedurii de punere în 
aplicare a Regulamentului nr. 
883/2004 

PENSII 
1.  Aplicarea indicilor de corecţie 

punctajului mediu anul determinat 
conform prevederilor OUG nr. 68/2014 

1. Acordarea indicilor de 
corecţie pentru persoanele care fac 
obiectul OUG nr. 68/2014, prin 
preluare automată în sistem 
informatic 

C.J.P. Covasna 2016  

1. Monitorizarea cazurilor de 
incompatibilitate (posibile erori, 
posibilitatea existenţei în plată, în 
paralel a ami multor dosare de pensii, 
identificarea plăţilor necuvenite de 
pensii anticipate, anticipate parţial, 
de invaliditate sau de urmaş, plăţi  
nelegale de asigurări sociale sau 
intorducerea eronată a CNP) - 
Suprapuneri ale bazelor de date 
proprii, precum şi cu cele ale 
autorităţilor competente pentru 
evidenţa populaţiei, în vederea 
identificării unor astfel de cazuri, 
procedând la corectarea datelor, la 
constatatrea debitelor şi la 
recuperarea sumelor încasate 

C.J.P. Covasna 2016 52 cazuri 2.  Prevenirea riscurilor şi cauzelor de 
vulnerabilitate ale sistemului de stabilire 
şi plată a pensiilor 

2. Verificarea/soluţionarea 
posibilelor erori identificate şi 
transmise de către CNPP – 

  20 cazuri 
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raportarea lunară a situaţiilor 
identificate şi după caz corectate 
3. Implementarea şi dezvoltarea 
sistemului de control intern 
managerial, la nivelul CTP – 
actualizarea operaţiunilor specifice 
sistemului de control managerial 
(proceduri, riscuri, etc) 

C.J.P. Covasna 2016 35 proceduri 

3.  Asigurarea resurselor necesare 
funcţionării sistemului public de pensii 
şi al sistemului de asigurare pentru 
accidente de muncă şi boli profesionale 

1. Dimensionarea corectă a 
necesarului lunar de fonduri solicitat 
la CNPP pentru plata tuturor 
prestaţiilor suportate din BASS şi BS 

C.J.P. Covasna 2016  

1. Scăderea debitelor rezultate din 
plăţi necuvenite 

2016  4.  Optimizarea cheltuielilor 

2. Creşterea numărului de persoane 
care primsec prestaţii prin cont 
bancar 

C.J.P. Covasna 

2016  

ASISTENŢĂ SOCIALĂ  
1. Utilizarea eficientă a fondurilor 
destinate plăţii beneficiilor de 
asistenţă socială 

 

1.1. Plata la termen pentru 
beneficiarii drepturilor de beneficii 
de asistenţă socială 

Cca. 61000 
beneficiari/lună 

1.2.Acordare de asistenţă şi 
consultanţă de specialitate privind 
drepturile de beneficii de asistenţă 
socială 

4000 beneficiari 

1. Implementarea pachetului minim de 
servicii pentru copii şi familiile acestora  

1.3. Asigurarea decontării 
sumelor reprezentând ajutoare pentru 
încălzirea locuinţei/a ajutorului 
suplimentar pentru plata facturii la 
energie 

A.J.P.I.S. Covasna 2016 

5 situaţii 

2.  Descurajarea culturii dependenţei faţă de 1.Asigurarea îndrumării A.J.P.I.S. Covasna 31.12.2016  
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metodologice a autorităţilor publice 
locale 
1.1.Acordarea de asistenţă şi 
consultanţă de specialitate 
autorităţilor publice locale în vederea 
aplicării unitare a legislaţiei din 
domeniul social 

Lunar 45 autorităţi 

1.2. Verificarea aplicării legislaţiei 
privind stabilirea şi punerea în plată a 
drepturilor de beneficii de asistenţă 
socială 

Lunar 13500 dosare 

1.3. Centralizarea situaţiilor 
transmise de primării referitoare la 
ajutorul social, ajutorul de încălzire, 
ajutorul de deces şi ajutorul de 
urgenţă 

Lunar 135 situaţii/lună 

2. Utilizarea proceselor de control 
pentru descoperirea neregularităţilor 

31.12.2016  

2.1. Identificarea situaţiilor în care s-
au efectuat plăţi necuvenite 
solicitanţilor/ Campanii de verificare 
acordare beneficii la primării/ 
beneficiari 

31.12.2016 4 campanii 

ajutoarele sociale şi încurajarea unei 
culturi a muncii şi a responsabilităţii 
individuale şi sociale 

2.2. Recuperarea drepturilor încasate 
de beneficiari, în condiţiile legii/ 
transmitere în termen a deciziilor 
executorii către organele de 
administraţie fiscală 

A.J.P.I.S. Covasna 

Lunsr 55  decizii 

3. Stimularea investiţiilor publice şi private 
într-un sistem integrat de asistenţă 
socială performant, pentru protecţia 
persoanelor în vârstă, cu handicap, fără 
locuinţă şi fără venituri şi a altor 
persoane aflate în situaţii de risc social şi 

1. Asigurarea procedurilor de 
acordare a sumelor de la bugetul 
statului furnizorilor de servicii 
sociale, beneficiari de investiţii – 
analiza şi verificarea documentaţiilor 
transmise de furnizori în vederea 

A.J.P.I.S. Covasna 2016 4 situaţii 
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decontării sumelor/întocmirea şi 
transmiterea situaţiilor 

care au nevoie permanent sau temporar 
de protecţie 

2. Utilizarea subvenţiilor acordate 
din bugetul de stat conform Legii nr. 
34/1998 asociaţiilor şi fundaţiilor – 
verificarea lunară a modului privind 
acordarea serviciilor sociale şi a 
utilizării subvenţiei acordate din 
bugetul de stat şi întocmirea 
rapoartelor 

Lunar 48 rapoarte 

1. Controlul şi monitorizarea 
furnizorilor de servicii sociale publici 
şi privaţi cu privire la respectarea 
standardelor specifice de calitate, 
precum şi a standardelor de cost, 
precum şi la eficienţa şi performanţa 
acestora în acordarea serviciilor – 
efectuarea misiunilor de control 

31.12.2016 24 acţiuni control 

2. Adaptarea mediului fizic, 
informaţional şi comunicaţional la 
nevoile persoanelor cu dizabilităţi – 
campanii de verificare a modului de 
respectare a prevederilor legale în 
domeniu de către instituţiile publice 
şi private 

31.12.2016 2 campanii 

4.  Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin 
creşterea calităţii serviciilor sociale 

3. Asigurarea aplicării 
legislaţiei cu caracter reparatoriu 
pentru persoanele persecutate din 
motive politice – soluţionarea în 
termen a cererilor depuse în baza 
D.L. nr. 118/1990 privind acordarea 
unor drepturi persoanelor persecutate 
din motive politice de dictatura 
instaurată cu începere de la 6 martie 

A.J.P.I.S. Covasna 

31.12.2016 12 cereri 
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1945, precum şi celor deportate în 
străinătate ori constituite în 
prizonieri, republicată 
4. Acordarea de sprijin 
financiar pentru ONG-uri care oferă 
servicii de îngrijire la domiciliu 

Trim. II-III 
2016 

2 ONG-uri 

5. Implementarea şi respectarea 
standardelor de calitate minime 
obligatorii pentru toate categoriile de 
beneficiari de servicii sociale  

31.12.2016  

– verificarea respectării standardelor 
de calitate a servciiilor sociale 
furnizate de DGASPC Covasna 

31.12.2016 36 acţiuni 

- licenţierea serviciilor din 
subordinea DGASPC 

D.G.A.S.P.C. Covasna 

Trim. IV 2016 1 licenţă 

6. Reabilitarea/extinderea capacităţii 
unor servicii în funcţie de necesităţi 

  

6.1. Efectuarea lucrărilor de 
extindere la casele de tip familial Tg. 
Secuiesc, Tinoasa şi Sf. Gheorghe nr. 
2 

31.12.2016  

6.2.Extinderea serviciilor oferite de 
Centrul de servicii de recuperare 
neuromotorie de tip ambulatoriu 
pentru persoane cu handicap Tg. 
Secuiesc 

31.12.2016  

6.3. Amenajare curte Complexul de 
Servicii Comunitare Tg. secuiesc 

Trim. III 2016  

6.4. Reabilitarea clădirii principale a 
Complexului de Servicii Comunitare 
Tg. Secuiesc 

D.G.A.S.P.C. Covasna 

31.12.2016  

a. Extinderea, modernizarea şi 
dotarea Căminului pentru persoane 
vâstnice Hăghig 

D.G.A.S.P.C. Covasna 31.12.2016  
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b. Schimbarea locaţiei 
Centrului de Plasament Olteni 

31.12.2016  

c. Înfiinţarea unei locuinţe 
protejate la Tg. Secuiesc 

31.12.2016  

 
III. 7.2. CULTURĂ 
 

Nr. 
crt. 

Direcţia 
de acţiune 

Acţiunea Cine răspunde 
Termen de 
realizare 

Planificat a fi 
realizat pe anul 

2016 

1. Protejarea patrimoniului imobil:  31.12.2016  

- documentaţii tehnice pentru aviz 
monumente istorice 

Lunar Conform 
documentaţiilor 
depuse 

- eliberare de avize Lunar 65 avize 
- controale la monumente istorice Lunar 60 controale 
- inventarierea monumentelor istorice, 
obligaţiile privind monumentele 
istorice 

Direcţia Judeţeană 
pentru Cultură Covasna 

Trimestrial  

2. Protejarea patrimoniului arheologic 31.12.2016  
- eliberarea de avize de descărcare de 
sarcină arheologică 

Lunar Conform solicitărilor 

- control la siturile arheologice 

Direcţia Judeţeană 
pentru Cultură Covasna 

Lunar 30 acţiuni 
3. Protejarea patrimoniului mobil  31.12.2016  
- verificarea obiectivelor clasate a 
bunurilor patrimoniului mobil 

Trimestrial Conform solicitărilor 

1. Evaluarea, protejarea şi păstrarea 
patrimoniului cultural naţional 

- control la instituţiile deţinătoare de 
patrimoniu mobil (specializate în 
deţinere, culte religioase, persoane 
fizice, după caz) 

Direcţia Judeţeană 
pentru Cultură Covasna 

Trimestrial 24 controale 

2.  Participare la evenimente culturale şi 
sprijinirea creaţiei artistice prin 

1. Valorificarea expoziţională a 
patrimoniului naţional – organizarea 

Muzeul Naţional al 
Carpaţilor Răsăriteni 

Trimestrial  
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de expoziţii în domeniul istoriei, 
arheologiei 
2. Acţiuni de promovare a Muzeului 
Naţional al Carpaţilor Răsăriteni – 
expoziţii, târguri, noaptea muzeelor 

2016  

organizare de tabere de creaţie, 
organizare de expoziţii şi evenimente 
culturale 

3. Cercetarea patrimoniului naţional – 
domeniul arheologie, etnografie, 
istorie 

2016  

 
 
III. 7.3. TINERET ŞI SPORT 
 

Nr. 
crt. 

Direcţia 
de acţiune 

Acţiunea Cine răspunde 
Termen de 
realizare 

Planificat a fi 
realizat pe anul 

2016 

1. Creşterea calităţii proiectelor 
derulate de organizaţii de tineret din 
judeţul Covasna - Organizarea a 2 
module de traininguri pentru 
reprezentanţii organizaţiilor de tineret 
(managementul proiectelor, 
managementul resurselor umane – a 
voluntarilor, organizare de 
eveniment) 

D.J.S.T. Covasna 
ONG-uri 

31.12.2016  

2. Crearea unui cadru de 
învăţare nonformală pentru tinerii din 
judeţul Covasna – conferinţa 
regională a Consiliului Elevilor  

31.12.2016  

1.  Crearea unor poli de atracţie şi 
dezvoltare pentru sectorul de tineret 

3. Dezvoltarea unei reţele de 
Centre de Tineret în oraşele din jud. 
Covasna – înfiinţarea unui Centru de 
Tineret în oraşul Întorsura Buzăului 

D.J.S.T. Covasna 
ONG-uri 

31.12.2016  
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4. Promovarea dialogului 
intercultural şi combaterea rasismului, 
xenofobiei şi intoleranţei în rândul 
tinerilor - Organizarea unor ateliere 
pentru tinerii rromi din Sf. Gheorghe 
în cadrul Centrului de Tineret Sf. 
Gheorghe 

31.12.2016  

5. Diversificarea activităţilor de 
agrement şi de învăţare nonformală 

D.J.S.T. Covasna 2016  

5.1. Program naţional de tabere 
tematice pentru elevi – organizarea 
taberei naţionale „Prodemocraţia 
parlamentară 

Trim. III 2016  

5.2. Lărgirea posibilităţilor de 
integrare socială pentru copii şi tineri 
cu dizabilităţi sau proveniţi de la 
centre de plasament – organizarea 
taberelor pentru preşcolari, elevi şi 
studenţi cu handicap, împreună cu 
asistenţă personali profesionişti 

D.J.S.T. Covasna 

Trim. III 2016  

5.3.Organizarea programelor cu 
caracter social „Tabără pentru copii şi 
tineri, cu precădere pentru cei 
defavorizaţi din judeţul Covasna” 

D.J.S.T. Covasna Trim. III 2016  

2.  Promovarea activităţilor de voluntariat 
în rândul tinerilor 

1.Organizarea mai multor evenimente 
culturale pentru implicarea tinerilor 
din Sf. Gheorghe în proiecte de 
dezvoltare a comunităţii 

D.J.S.T. Covasna 
ONG-uri 

31.12.2016  

1. Organizare etape naţionale 2016 5 acţiuni 3. Programul „Promovarea sportului de 
performanţă” 

2.Organizare alte competiţii locale, 
judeţene, interjudeţene 

2016 52 acţiuni 

4. Implementarea Programului „Sportul 
pentru toţi” 

1.Organizare activităţi şi acţiuni 
proprii 

D.J.S.T. Covasna 
Asociaţii sportive 

2016 52 acţiuni 



 58 

2. Organizare etape locale şi judeţene 2016 24 acţiuni 

 
 
III. 7.4. MEDIU, APE ŞI PĂDURI 
 

Nr. 
crt. 

Direcţia 
de acţiune 

Acţiunea Cine răspunde 
Termen de 
realizare 

Planificat a fi 
realizat pe anul 

2016 

MEDIU 

1. Monitorizarea proiectului 
„Rumeguş 2000”, Centrală termică pe 
biomasă Întorsura Buzăului - 
Verificarea condiţiilor impuse prin 
proiect 

GNM – CJ Covasna 
 

Trim. II,IV 
2016 
 

2 controale 

2. Reglementarea activităţilor care 
intră sub incidenţa legislaţiei 
referitoare la procedura de emitere a 
autorizaţiei privind emisiile emisii de 
gaze cu efect de seră 

APM Covasna 31.12.2016  

3. Controlul respectării indicatorilor 
impuşi prin autorizaţia de mediu şi 
legislaţia în vigoare la activităţile 
agenţilor economici cu potenţiale 
surse de emisii de gaze cu efect de 
seră 

GNM – CJ Covasna 31.12.2016 4 controale 

4. Implementarea Programului „Casa 
Verde” 

APM Covasna 31.12.2016  

5. Managementul deşeurilor şi 
substanţelor periculoase 

   

5.1. Managementul deşeurilor    

1.  Reducerea impactului schimbărilor 
climatice, managementul eficient al 
deşeurilor 

- verificarea, monitorizarea şi 
urmărirea triemstrială a cantităţilor de 

APM Covasna 
GNM – CJ Covasna 

31.12.2016 12 raportări 
4 controale GNM- CJ 
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deşeuri menajere depozitate Covasna 
- verificarea, urmărirea şi 
intensificarea colectării selective a 
fluxurilor de deşeuri specifice (DEEE, 
ambalaje, VSU, uleiuri uzate, 
baterii/acumulatori, deşeuri din 
activităţi medicale, PCB)  

APM Covasna 
GNM-CJ Covasna 

31.12.2016 16 raportări APM 
Covasna 
14 controale GNM – 
CJ Covasna 

- verificarea şi urmărirea 
implementării proiectului regional 
„Management integrat al deşeurilor în 
judeţul Covasna” finanţat prin POS 
Mediu 

APM Covasna 
GNM – CJ Covasna 

31.12.2016 12 raportări APM 
Covasna 
3 controale GNM – 
CJ Covasna 

- reglementarea activităţilor 
agenţilor economici care activează în 
domeniul gestionării deşeurilor 

APM Covasna 31.12.2016  

- verificarea activităţilor 
agenţilor economici în domeniul 
colectării selective a deşeurilor 

GNM – CJ Covasna 31.12.2016 115 controale 

5.2.Managementul substanţelor/ 
amestecurilor chimice periculoase 

   

- urmărirea implementării 
legislaţiei în domeniul chimicalelor 

APM Covasna 31.12.2016 4 raportări 

- verificarea agenţilor 
economici care folosesc în procesul 
de producţie chimicalele 

GNM – CJ Covasna 31.12.2016 18 controale 

6. Evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii 
aerului 

   

6.1. Realizarea anuală a inventarului 
emisiilor de poluanţi emişi în 
atmosferă de către operatorii 
economici cu surse de emisii 

APM Covasna Trim. II 2016 1 inventar 

6.2. Inspectarea, verificarea şi 
monitorizarea operatorilor economici 

GNM – CJ Covasna 
APM Covasna 

31.12.2016 5 controale 
12 raportări 
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aflaţi sub incidenţa legislaţiei privind 
stabilirea cerinţelor tehnice pentru 
limitarea emisiilor de compuşi 
organici volatili rezultaţi din 
depozitarea, încărcarea, descărcarea şi 
distribuţia benzinei la terminale şi la 
staţiile de benzină 
6.3. Monitorizarea calităţii aerului la 
nivelul judeţului (PM 10, CO, NOx, 
SO2, O3, BTEX) prin staţia automată 
de monitorizare a calităţii aerului 

APM Covasna 31.12.2016 365 determinări 

6.4. Monitorizarea calităţii aerului 
(pulberi sedimentabile) 

APM Covasna 31.12.2016 120 determinări 

6.5. Monitorizare zgomot şi servicii APM Covasna 31.12.2016 60 determinări 

6.6. Monitorizarea radioactivităţii la 
nivelul judeţului pin staţia automată 
de monitorizare a debitului de doză 
gama absorbită din aer 

APM Covasna 31.12.2016 365 determinări 

7. Controlul poluării industriale    
7.1. Reglementarea activităţilor 
agenţilor economici aflaţi sub 
incidenţa directivelor COV, 
SEVESO, IPPC 

APM Covasna 31.12.2016  

7.2. Inspectarea, monitorizarea ş 
verificarea permanentă a activităţii 
agenţilor economici potenţiali 
poluatori care deţin instalaţii aflate 
sub incidenţa directivelor COV, 
SEVESO, IPPC 

APM Covasna 
GNM – CJ Covasna 

31.12.2016 4 raportări/controale 
comune APM 
Covasna 
4 controale GNM- CJ 
Covasna 

7.3. Reglementarea activităţilor 
agenţilor economici a căror activităţi 
se supun procedurii de autorizare 

APM Covasna 31.12.2016  
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7.4. Participarea la şedinţele CAT şi 
realizarea evaluării de mediu înaintea 
aprobării activităţilor, planurilor şi 
programelor care pot avea efect 
semnificativ asupra mediului (SEA) 

APM Covasna 
GNM- CJ Covasna 

31.12.2016  

7.5. Realizarea evaluării impactului 
asupra mediului pentru investiţiile cu 
un potenţial impact asupra mediului 
aflate în faza obţinerii acordului de 
mediu  

APM Covasna 31.12.2016  

8. Inventarul siturilor contaminate/ 
potenţial contaminate – realizarea/ 
reactualizarea inventarului siturilor 
contaminate/potenţial contaminate 

APM Covasna 31.12.2016 1 raportare 

1. Urmărirea şi verificarea respectării 
legislaţiei privind spaţiile verzi în 
cadrul procedurii de reglementare a 
PUG/PUZ şi a proiectelor de investiţii 

APM Covasna 
GNM – CJ Covasna 

31.12.2016 6 controale GNM – 
CJ Covasna 

2.  Ameliorarea mediului urban – 
extinderea suprafeţelor verzi cu rol de 
agrement 

2. Promovarea conceptului de 
dezvoltare durabilă/Plan Local de 
Acţiune pentru Mediu 

APM Covasna Semestrial 2 acţiuni 

1. Managementul durabil al resurselor 
naturale şi conservarea biodiversităţii 
– Biodiversitatea şi ariile protejate 

   

1.1. Verificarea şi supravegherea 
stării habitatelor şi a speciilor 
protejate din cadrul ariilor naturale 
protejate 

APM Covasna 
GNM – CJ Covasna 

31.12.2016 12 verificări 
20 controale 

3.  Managementul eficient al conservării 
biodiversităţii şi administrarea unitară a 
ariilor protejate din România 

1.2. Inspecţii în ariile protejate, 
precum şi verificarea persoanelor 
fizice sau juridice pentru desfăşurarea 
activităţilor de recoltare, capturare 
şi/sau achiziţie şi comercializare de 
plante şi animale din flora şi fauna 

GNM – CJ Covasna 31.12.2016 10 controale 
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sălbatică, precum şi cele care 
realizează investiţii în ariile protejate 
1.3. Analizarea documentaţiilor şi 
emiterea autorizaţiilor de mediu la 
solicitarea persoanelor fizice sau 
juridice pentru desfăşurarea 
activităţilor de recoltare, capturare 
şi/sau achiziţie şi comercializare de 
plante şi animale din flora şi fauna 
sălbatică 

APM Covasna 31.12.2016  

1.4. Analizarea documentaţiilor şi 
emiterea actelor de reglementare 
pentru realizarea de investiţii şi de 
desfăşurare a unor activităţi în arii 
protejate şi situri „Natura 2000” 

APM Covasna 31.12.2016  

1.5. Participarea la evaluarea 
pagubelor produse de speciile strict 
protejate  

APM Covasna 
 

31.12.2016  

2. Conservarea celui mai 
reprezentativ eşantion Canis Lupus–
implementarea proiectului „Wolflife” 

APM Covasna  
Management proiect 

31.12.2016 60 acţiuni 

1. Educaţie, cercetare, societate civilă 
şi colaborare internaţională 

A.P.M. Covasna 
G.N.M. – C.J. Covasna 

2016  

1.1. Colaborarea cu Insp. Şcolar al 
jud. Covasna şi ONG-urile de mediu 
din judeţ pentru organizarea de 
acţiuni cu caracter educativ şi 
ecologic 

APM Covasna 
GNM- CJ Covasna 

31.12.2016 2 acţiuni APM 
Covasna 
6 acţiuni GNM – CJ 
Covasna 

1.2. Organizarea de campanii de 
informare şi conştientizare cu 
tematică de mediu 

APM Covasna 31.12.2016 2 acţiuni APM 

4.  Creşterea conştientizării cetăţenilor şi a 
actorilor sociali cu privire la importanţa 
protecţiei mediului  şi a rolului MMAP 
ca vector de promovare de soluţii 
integratoare pentru dinamica mediu-
economie-societate 

1.3. Colaborare cu alte instituţii 
europene în proiecte de mediu 

APM Covasna 31.12.2016 4 acţiuni 
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2. Conştientizarea privind respectarea 
legislaţiei de mediu 

   

2.1.Asigurarea diseminării informaţiei 
de mediu şi de interes public şi 
furnizarea la cerere a informaţiilor de 
interes public şi de mediu conform 
legislaţiei în vigoare 

APM Covasna 
GNM – CJ Covasna 

31.12.2016 12 informaţii afişate 
APM Covasna 
  

2.2. Transmiterea către mass-media 
locală, a comunicatelor de presă, pe 
diverse domenii de interes în 
domeniul protecţiei mediului 

APM Covasna 
GNM – CJ Covasna 

31.12.2016 4 comunicate de 
presă APM Covasna 

2.3. Organizarea conferinţelor de 
presă 

APM Covasna 
GNM – CJ Covasna 

31.12.2016 2 conferinţe de presă 
APM Covasna 

3. Întărirea cooperării cu societatea 
civilă  - participarea cetăţenilor la 
dezbaterile publice organizate de 
APM Covasna cu ocazia 
reglementării activităţilor în domeniul 
protecţiei mediului 

APM Covasna 
 

31.12.2016  

4. Verificarea sesizărilor cetăţenilor şi 
participarea când este cazul la 
dezbaterile publice organizate de 
APM Covasna cu ocazia 
reglementării activităţilor în domeniul 
protecţiei mediului 

GNM – CJ Covasna 31.12.2016  

5.  Finanţarea proiectelor de mediu 
Stimularea iniţiativelor şi investiţiilor în 
domeniul protecţiei mediului, creşterea 
gradului de absorbţie a fondurilor 
europene 

1. Informarea factorilor interesaţi cu 
privire la posibilităţile de finanţare a 
investiţiilor de mediu prin fonduri 
europene – Fondul European de 
Dezvoltare Regională şi Fondul de 
Coeziune care finanţează măsurile din 
Programul Operaţional Sectorial de 
Mediu, precum şi prin fonduri 
naţionale precum Fondul de Mediu 

APM Covasna 31.12.2016  
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2. Verificarea persoanelor fizice şi 
agenţilor economici privind 
promovarea unor proiecte care solicită 
finanţarea investiţiilor de mediu prin 
fonduri europene: Fondul European 
de Dezvoltare Regională şi Fondul de 
Coeziune care finanţează măsurile din 
Programul Operaţional Sectorial de 
Mediu, precum şi prin fonduri 
naţionale precum Fondul de Mediu, 
FEADR 

APM Covasna 
GNM – CJ Covasna 

31.12.2016 20 verificări GNM – 
CJ Covasna 

3. Promovarea proiectelor de mediu: 
scrisori de susţinere, întocmite la 
solicitarea beneficiarilor de proiect; 
referate eliberate la cererea 
potenţialilor beneficiari de finanţări 
prin Administraţia Fondului pentru 
Mediu 

APM Covasna 31.12.2016  

APE ŞI PĂDURI 

1. Accesul la surse sigure de 
alimentare cu apă potabilă şi 
gestionarea apelor uzate 

A.P.M. Covasna 
G.N.M. Covasna – CJ 
Covasna 

2016  

1.1. Urmărirea şi verificarea stadiului 
de implementare a proiectelor în 
domeniul alimentării cu apă 
potabilă/canalizare în mediul rural 

APM Covasna 
GNM- CJ Covasna 

31.12.2016 12 raportări APM 
Covasna 
6 verificări GNM – 
CJ Covasna 

1.2. Urmărirea şi verificarea 
stadiului de implemenetare a 
proiectului regional „Extindere şi 
modernizarea infrastructurii de apă 
potabilă/uzată în jud. Covasna” 
finanţat prin POS Mediu 

A.P.M. Covasna 
GNM-CJ Covasna 

31.12.2016 12 raportări APM 
Covasna 
4 verificări GNM – 
CJ Covasna 

1.  Gospodărirea durabilă a Resurselor de 
Apă 

1.3. Controlul conformării APM Covasna 31.12.2016 7 controale GNM – 



 25 

indicatorilor de calittae monitorizaţi 
cu legislaţia de mediu, cu autorizaţiile 
de gospodărire a apelor şi de mediu la 
agenţii economici 

GNM – CJ Covasna CJ Covasna 

1.4. Salubrizarea localităţilor şi 
cursurilor de apă - controlul 
conformării cu legislaţia de mediu, cu 
autorizaţiile de gospodărire a apelor şi 
de mediu la agenţii economici care se 
alimentează cu apă din surse proprii 

SGA Covasnna Trim. I 2016  

2. Amenajarea bazinelor 
hidrografice în scopul diminuării 
efectelor inundaţiilor şi al secetei 
hidrologice – lucrări de întreţinere şi 
reparaţii a construcţiilor hidrotehnice 
cu rol de apărare împotriva 
inundaţiilor 

S.G.A. Covasna 2016  

2.1. Într. clapeţi Incintele 0-17  
Raul Negru 

Trim. II 2016 100% 

2.2. Igienizare pr Copolnau L=2 km Trim. I 2016 100% 

2.3.Igienizare R. Negru zona Săsăuşi 
L=800 m 

Trim. IV 2016 100% 

2.4.Cons veg. pe 2 rânduri R. Negru 
mal dr. zona Imeni L=100 m 

Trim. III 2016 100% 

2.5.Cons veg. pr. Ghelinţa am. Imeni 
L=150+150 m 

Trim. III 2016 100% 

2.6.Cons veg. pr. Turia, am. Tg. 
Secuiesc L=200 m 

Trim. II 2016 100% 

2.7.Cons veg. pr. Copolnau, av. 
Ojdula L=200 

Trim. II 2016 100% 

2.8.Recalibrare pr. Copolnau L=2 km Trim. III 2016 100% 

2.9.Recalibrare R. Negru z. Ruseni 
L=500 m 

S.G.A. Covasna 

Trim. II-III 
2016 

100% 
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2.10.Sistematizare albie R. Negru la 
Imeni L=100 m 

Trim. III 2016 100% 

2.11.Cons veg. pr. Turia, zona Turia 
L=200 m 

Trim. II 2016 100% 

2.12.Completare terasamente dig R. 
Negru mal dr., am cfl cu pr. Caşin 
L=1 km 

Trim. III 2016 100% 

2.13.Cons. piatră brută pr. Ghelinţa 
mal dr, av. Imeni L=50 

Trim. II-III 
2016 

100% 

2.14.Cons. veg. 2 rânduri, 
R.Negru,mal stg.,am.pod lemn 
Sintionlunca L=100 m 

Trim. II 2016 100% 

2.15.Cons. veg. pr. Zagon, mal 
stg.,av.cfl. pr. Sălciilor L=100 m 

TRim. II-III 
2016 

100% 

2.16.Refacere covor vegetal pe dig 
pr.Covasna zona Ţufalau-Brateş 

Trim. II 2016 100% 

2.17.Întreţinere 5 clapeţi - R. Negru, 
incintele 17 bis-32 

TRim. IV 2016 100% 

2.18.Decolmatare pr. Zagon+Sălciilor 
L=2 km 

Trim. III-IV 
2016 

100% 

2.19.Aducere la cota dig mal drept 
R.N. de la cfl cu pr. Pădureni în aval 
L=1300 ml 

Trim. III-IV 
2016 

100% 

2.20.Rep. subtraversare pr. Covasna 
mal.dr. am pod DN13E,Bita 

S.G.A. Covasna 

Trim. II 2016 100% 

2.21.Aducere la cota dig mal stg. pr. 
Borviz am cfl. R.N. L=1000 m 

Trim. III-IV 
2016 

100% 

2.22.Stabilizare albie pr. Chiuruş Trim. II-III 
2016 

100% 

2.23.Decolmatare pr. Fundu Pîrîului 
de la cfl cu R.N în am. L=1 km 

Trim. IV 2016 100% 

2.24.Completări terasamente R. 
Negru în Lunca Ozunului mal dr. vis-

S.G.A. Covasna 

Trim. II 2016 100% 
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a-vis de Biserica Ortodoxă 

2.25.Cons. cu piatră brută R. Olt, 
Ghidfalau vizavi de staţia de pompare 
ANIF L= 150 

Trim. II-III 
2016 

100% 

2.26.Completări terasamente R. Olt la 
cfl. cu R. Negru L=500 m 

Trim. III 2016 100% 

2.27.Cons. cu piatră brută R. Olt la 
Zoltan L=65 m 

Trim. III 2016 100% 

2.28.Cons. veg. R. Olt amonte de 
consolidarea Lokert, L=165 m 

Trim. II-III 
2016 

100% 

2.29.Sistematizare 6 deponii pe pr. 
Aita am. 950 de pod DJ 131; L=1200 
m 

Trim. III 2016 100% 

2.30.Sistematizare 12 deponii pe pr. 
Virghis la 150 m amonte de pod 
DC38;L=2000 m 

Trim. III 2016 100% 

2.31.Sistematizare 4 deponii pe pr. 
Baraolt la 350m amonte de staţia Gaz 
metan L=1100 m 

Trim. III 2016 100% 

2.32.Cons. veg. pr. Vârghiş la 250 m 
av. de pod DC38 L=40 m 

Trim. II 2016 100% 

2.33.Cons. veg. pr. Baraolt, la 20m 
amonte de staţia gaz metan L=80 m 

Trim. III-IV 
2016 

100% 

2.34.Cons. veg. pr. Cormos la 300 m 
am. de casa de pompe L=60 m 

Trim. II 2016 100% 

2.35.Recalibrare pr. Căpeni intravilan 
colonia Căpeni L=525 m 

S.G.A. Covasna 

Trim. II-III 
2016 

100% 

1. Eficientizarea actului de 
control privind respectarea regimului 
de utilizare a resurselor pădurii  

 2016  

1.1. Controlul circulaţiei 
materialului lemnos 

Direcţia Silvică 
Covasna 

31.12.2016 2000 acţiuni 

2.  Managementul durabil al Fondului 
Forestier Naţional 

1.2. Derularea de acţiuni pentru I.P.J. Covasna Trimestrial  
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prevenirea şi combaterea tăierilor 
ilegale de arbori din fondul forestier 
şi a braconajului piscicol 
1.3.Dezvoltarea cooperării cu 
instituţiile cu atribuţii în domeniile 
silculturii şi pisciculturii 

Trimestrial 110 acţiuni 

1.4.Controale la ocoalele silvice 
privind respectarea legislaţiei, fond 
regenerare, operări amenajamente şi 
controale de fond 

31.12.2016 13 acţiuni 

1.5. Verificări instalaţii prelucrare 
material lemnos, exploatări forestiere, 
legaliatte documente transport, 
sesizări 

Garda Forestieră 
Braşov 

31.12.2016 105 acţiuni 

2. Întocmirea unui inventar 
forestier naţional în scopul unei bune 
cunoaşteri a resurselor silvice şi 
crearea cadrului necesar în vederea 
realizării lucrărilor de cadastru pentru 
Fondul forestier naţional - Cadastru 
pentru fondul forestier naţional la 
nivel de parcelă 

Garda Forestieră 
Braşov 
WWF România 

31.12.2016  

3. Gestionarea durabilă a 
pădurilor 

Direcţia Silvică 
Covasna 
Garda Forestieră 
Braşov 

2016  

3.1. Menţinerea integrităţii 
fondului forestier – împăduriri 

Direcţia Silvică 
Covasna 
Ocoale silvice private 

Trim. II 2016 119 ha 

3.2. Verificări acte punere în valoare 31.12.2016  

3.3. Controlul anual al regenerărilor 31.12.2016 9 acţiuni 

3.4 Aprobare devize împăduriri 31.12.2016 9 devize 
3.5. Eliberare avize, acorduri, autorizări 

Garda Forestieră 
Braşov 

31.12.2016  
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4. Utilizarea durabilă a 
resurselor cinegetice 

2016  

4.1. Controale în fondurile cinegetice 9 controale 

4.2. Acţiuni prevenire şi combatere 
braconaj, 

10 controale 

4.3. Verificări evaluare trofee 11 verificări 

4.4. Controale, acţiuni vânătoare, 
autorizaţii 

8 controale 

4.5. Controale respectare clauze 
contracte 

5 cpontroale 

4.6. Controale îndeplinire criterii 
licenţiere 

7 controale 

4.7. Verificare reaşezare cotă recoltă, 
sesizări 

Garda Forestieră 
Braşov 

31.12.2016 

3 acţiuni 

5. Realizarea lucrărilor de amenajare 
complexă a bazinelor hidrografice 
torenţiale, precum şi împădurirea 
terenurilor degradate şi crearea de 
perdele forestiere  

Garda Forestieră 
Braşov 

2016  

5.1. Reconstrucţie ecologică forestieră 
pe terenuri degradate, constituite în 
perimetrul de ameliorare Zagon, 
comuna Zagon – completare şi 
îngrijiri culturi, control anual al 
împăduririlor – 109,4 ha 

Garda Forestieră 
Braşov 
Primăria Zagon 
Administraţia Fondului 
pentru Mediu 

31.12.2016  

5.2. Reconstrucţie ecologică forestieră 
pe terenuri degradate, constituite în 
perimetrul de ameliorare Vf. Cormoş, 
comuna Brăduţ – propunere aprobare 
finanţare împăduriri  - termen de 
finalizare 2019 – 44,5 ha 

Garda Forestieră 
Braşov 

Trim. I 2016 Lansare licitaţie 
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III.8. STATUL ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ 
 

Nr. 
crt. 

Direcţia de acţiune Acţiunea Cine răspunde Termen de 
realizare 

Planificat a fi 
realizat pe anul 

2016 
1. Redimensionarea şi 
intensificarea activităţilor 
informativ-operative şi de cercetare 
penală pentru fapte de evaziune 
fiscală, contrabandă şi infracţiuni 
care aduc atingere drepturilor de 
proprietate intelectuală 

2016  

1.1. Iniţierea de acţiuni pentru 
prevenirea şi combaterea evaziunii 
fiscale 

Trimestrial 12 acţiuni 

1.2. Iniţierea de acţiuni pentru 
prvenirea şi combaterea contrabandei 
şi comerţului ilegal cu ţigarete şi 
produse din tutun 

Trimestrial 12 acţiuni 

1.3. Iniţierea de acţiuni pentru 
prevenirea şi combaterea 
contrabandei şi comerţului ilegal cu 
alcool şi băuturi alcoolice 

Trimestrial 12 acţiuni 

1.4. Iniţierea de acţiuni pentru 
prvenirea şi combaterea infracţiunilor 
care aduc atingere drepturilor de 
proprietate intelectuală 

I.P.J. Covasna 

Trimestrial 12 acţiuni 

1.  Creşterea gradului de siguranţă a 
cetăţeanului şi eficientizarea structurilor 
Ministerului Afacerilor Interne 

1.5. Creşterea capacităţii de 
intervenţie şi a mobilităţii structurilor 
de ordine şi siguranţă publică în 
vederea asigurării unei reacţii rapide 
şi eficace în cazul producerii unor 
situaţii de criză – asigurarea 
intervenţiei operative la apelurile 

I.P.J. Covasna 2016  
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telefonice prin SNUAU 112  
1.6. Desfăşurarea de activităţi directe 
cu caracter preventiv în cadrul 
comunităţilor de rromi 

2016  

1.7. Informarea publicului despre 
mecanisme de prevenire a 
criminalităţii 

2016 16 buletine 
informative 

1.8. Asigurarea măsurilor de ordine 
la competiţiile sportive disputate pe 
teren propriu de echipele din judeţ 

2016  

1.9. Desfăşurarea de activităţi pentru 
asigurarea climatului de ordine şi 
siguranţă publică cu ocazia 
desfăşurării unor adunări publice 

2016  

1.10. Îmbunătăţirea managementului 
situaţiilor de urgenţă şi creşterea 
capacităţii de reacţie a structurii 
operative a I.J.J. Covasna prin 
participarea la instructaje, exerciţii şi 
aplicaţii tactice de cooperare cu 
structurile specializate în acest 
domeniu 

I.J.J. Covasna 

2016  

1.11. Perfecţionarea continuă a 
personalului operativ în vederea 
cunoaşterii şi punerii în aplicare a 
prevederilor actelor normative 

I.J.J. Covasna 2016 12 activităţi 

2. Accelerarea măsurilor de 
prevenire şi combatere a evaziunii 
fiscale, concomitent cu reducerea 
economiei subterane şi generarea 
unui mediu de afaceri în care 
competiţia să se desfăşoare fără 
distorsiuni 

I.P.J. Covasna 2016  

2.1. Identificarea şi inevestigarea I.P.J. Covasna 2016 12 acţiuni 
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infracţiunilor specifice din domeniul 
angajării şi utilizării forţei de muncă 
2.2. Prevenirea şi combaterea 
activităţilor ilegale din domeniul 
comerţului cu mărfuri provenite din 
achiziţii intracomunitare 

2016 80% 

3. Eficientizarea activităţilor de 
identificare şi indisponibilizare, în 
vederea confiscării a produselor 
infracţiunilor şi creşterea nivelului de 
recuperare a prejudiciilor în cauzele 
privind infracţiuni economico-
financiare şi de spălare a banilor 

2016  

3.1. Creşterea nivelului de 
recuperare a prejudiciului în cauzele 
privind infracţiunile economico-
financiare şi de spălare a banilor 

2016  

4. Combaterea infracţiunilor de 
spălare a banilor şi diminuarea 
cumulării şi transferării de fonduri 
obţinute ilegal, în străinătate 

I.P.J. Covasna 

  

4.1. Iniţierea de acţiuni pentru 
prevenirea şi combaterea spălării 
banilor urmărindu-se în principal 
procentul de recuperare a 
prejudiciilor 

I.P.J. Covasna 2016 8 acţiuni 
100% recupoerare 
prejudiciu 

2. Servicii publice comunitare în slujba 
cetăţeanului (documente de identitate, 
permise, paşapoarte, înmatriculări 

1. Activitatea Serviciului Public 
Comunitar pentru Eliberarea şi 
Evidenţa Paşapoartelor Simple 
Covasna: eliberare paşapoarte simple 
temporare, paşapoarte electronice 
simple, cereri depuse la ambasade şi 
consulate pentru eliberare paşapoarte 
simple electronice 

Instituţia Prefectului – 
Judeţul Covasna  
S.P.C.E.E.P.S. Covasna 

2016  
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2. Activitatea Serviciului Public 
Comunitar Regim Permise de 
Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor Covasna: înmatriculare, 
preschimbare certificate de 
înmatriculare, radieri, eliberare 
autorizaţie provizorie de circulaţie,  

Instituţia Prefectului – 
Judeţul Covasna 
S.P.C.R.P.C.Î.V. 
Covasna 

2016  

 
III. 9. FONDURI EUROPENE 

Nr. 
crt. 

Direcţia 
de acţiune 

Acţiunea Cine răspunde 
Termen de 
realizare 

Planificat a fi 
realizat pe anul 

2016 

1. Implementarea proiectelor 
contractate în cadrul POR 2007-2013 
la nivelul judeţului Covasna 

1. Consiliul Judeţean 
Covasna 
Consilii locale 
ADR „Centru” – Birou 
extern Covasna 

  

1.1. Amenajarea spaţiilor pietonale 
din centrul istoric al mun. Sf. 
Gheorghe  

Trim. II 2016  

1.2. . Reabilitarea unor străzi din zona 
de acţiune urbană a mun. Sf. 
Gheorghe 

Primăria Sf. Gheorghe  

Trim. II 2016  

1.4. Reabilitarea Spitalului Judeţean 
„Dr. Fogolyan Kristof” – Sf. 
Gheorghe 

Consiliul Judeţean 
Covasna 

2016  

1.5 Dezvoltarea mediului de 
afaceri în mun. Sf. Gheorghe prin 
reabilitarea sitului industrial poluat şi 
crearea unei structuri de sprijinire a 
afacerilor 

Primăria Sf. Gheorghe Trim. II 2016  

1. Finalizarea implementării programelor 
pentru perioada 2007-2013  

1.6. Reabilitare şi extindere Grup 
Şcolar „Gabor Aron” 

Primăria Tg. Secuiesc 2016  
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1.7. Amenajare sit industrial în mun. 
Tg. Secuiesc pe platforma unei foste 
fabrici de prelucrare şi industrializare 
a lemnului 

2016  

1.8. Amenajare sit industrial în 
municipiul Tg. Secuiesc prin 
reabilitarea unei staţii de epurare 
poluate şi abandonate 

Primăria Tg. Secuiesc 

2016  

1.9. Reabilitarea infrastructurii în 
staţiunea balneoclimaterică Covasna 

Primăria Covasna Trim. II 2016  

1.10. Extindere Şcoala Araci Primăria Vîlcele 2016  
1.11. Crearea şi extinderea 
infrastructurii balneare şi de agrement 
a hotelului „Best Western Balvanyos” 

S.C imperial Hotel 
Management SRL 

Trim. II 2016  
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