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RAPORTUL ANUAL PRIVIND STAREA ECONOMICO-SOCIALĂ A 
JUDEŢULUI COVASNA  

 
În aplicarea prevederilor art. 6, alin. (1), pct. 1, litera f) din H.G. nr. 460/2006 

pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Instituţia Prefectului - 
Judeţul Covasna a realizat documentarea necesară şi a elaborat prezentul Raport 
privind starea generală economico - socială a judeţului Covasna, pe baza datelor 
furnizate de serviciile publice deconcentrate şi alte instituţii publice din judeţ. 

 
Situat aproape în centrul României (pe teritoriul său se întretaie meridianul de 250 

45’ longitudine estică şi paralela de 45045’ latitudine nordică), judeţul Covasna se află 
într-o zonă de contact a marii depresiuni a Baraoltului cu unităţile Carpaţilor de 
Curbură.  

Datorită acestei aşezări, teritoriul său este străbătut de importante căi de 
comunicaţie ce converg spre zona de concentrare urbană şi industrială Braşov din 
imediata apropiere. Astfel, judeţul este străbătut pe direcţia N-S de magistrala rutieră şi 
feroviară Braşov - Sf. Gheorghe - Miercurea Ciuc - Gheorgheni - Reghin, pe direcţia SV-
NE de artera rutieră spre Moldova, Braşov - Tg. Secuiesc - Oneşti, iar pe direcţia V-E de 
artera rutieră spre Bărăgan şi Dobrogea, Braşov - Întorsura Buzăului - Buzău. 

Conform ultimelor date cadastrale suprafaţa judeţului Covasna este de 
3.709,8 km2 (1,6% din suprafaţa ţării), fiind unul din cele mai mici judeţe ale ţării 
(locul 39 în această ierarhie, înaintea judeţului Giurgiu), având ca reşedinţă municipiul 
Sfântu Gheorghe, situat în dreapta cursului râului Olt.    

Pe teritoriul judeţului întâlnim trei mari unităţi de relief a căror pondere se 
prezintă astfel: 

- 12% lunci, terase joase şi şesuri aluviale; 
- 22% terase înalte şi câmpii piemontane; 
- 33% munţi cu înălţimi până la 1000 m; 
- 33% munţi cu înălţimi între 1000-1777 m. 
Trăsătura caracteristică a reliefului constă într-un “zid” muntos care înconjoară 

dinspre est, vest şi nord partea nordică şi centrală a zonei depresionare. 
Partea depresionară a judeţului se compune din mai multe unităţi depresionare, 

având altitudini medii între 550-560 metri. În partea de nord, cât şi în cea de sud, se 
întinde depresiunea Târgu Secuiesc, având lăţimea de 20 km şi lungimea de 40 km. În 
partea centrală se află depresiunea Sfântu Gheorghe, iar în nord-vest se află 
depresiunea Baraoltului, având cele mai joase altitudini din judeţ - 456 metri. 

 

1. STAREA ECONOMICĂ 
1.1. Evoluţia principalelor sectoare economice 
a). Industrie 
Indicii producţiei industriale, serie brută, au fost în anul 2016 de 109,5% faţă de 

116,3% a anului precedent. 
Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa 

externă) au fost în anul 2016 de 108,6% faţă de 110,1% în anul 2015. 
În ceea ce priveşte comerţul internaţional cu bunuri, pe primele 10 luni ale anului 

2016 s-au efectuat exporturi în valoare totală (FOB) de 255.721 mii € faţă de 
253.719 mii € în primele 10 luni ale anului 2015 şi importuri (CIF) în valoare de 
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247.472 mii €, faţă de 230.192 mii € în primele 10 luni ale anului 2015, soldul 
FOB/CIF fiind de 8.249 mii € în 2016 faţă de 23.527 mii € în 2015. 

 
b). Agricultură 
Misiunea Direcţiei pentru Agricultură Covasna este de a promova şi 

implementa politicile agricole comunitare şi naţionale conform intereselor naţionale prin 
aplicarea Programului de Guvernare, respectiv a strategiilor şi politicilor Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectarea Constituţiei şi a Legilor ţării pentru 
dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale din mediul rural. 

Din punct de vedere agricol, judeţul Covasna are un potenţial foarte bun pentru 
cultura cartofului, a cerealelor, a sfeclei de zahăr şi un potenţial foarte bun pentru 
creşterea taurinelor şi ovinelor. Zona de nord-est a judeţului este foarte propice pentru 
cultura cartofului. De la Câmpul Frumos până la limita de nord a judeţului este cultura 
principală. Fără a se putea face o delimitare strictă între zonele favorabile diferitelor 
activităţi agricole, se constată totuşi o anumită distribuţie a acestora în funcţie de relief, 
climă şi sol. În estul judeţului cultura principală este cartoful şi cerealele, iar în zona 
montană plantele de nutreţ. În zonele colinare şi depresionare, precum şi în luncile din 
centrul judeţului se cultivă grâul, orzoaica, orzul, porumbul şi sfecla de zahăr. 

 
Structura fondului funciar a judeţului Covasna 
 

 2015 2016 
Teren arabil 83.151 83.449 
Păşuni naturale 60.915 61.011 
Fâneţe naturale 41.281 41.580 
Livezi  583 583 
Arbuşti fructiferi 9 94 
TOTAL AGRICOL 185.939 186.717 

 
Situaţia suprafeţelor cultivate şi a producţiilor obţinute în 2015 şi 2016 
 

2015 2016 Nr. 
Crt. 

Cultura 
Suprafaţa 

ha 
Producţia 

medie 
 kg/ha 

Suprafaţa 
ha 

Producţia 
medie 
 kg/ha 

1. Cereale pentru boabe 38.379 3.182 39.162 4.128 
135 3.797 149 3.033 
65 3.800 65 3.030 

2. Leguminoase pentru boabet d.c. 
- mazăre boabe 
- fasole boabe 68 3.794 84 3.035 

1.455  1.828  
1.130 3.400 1.295 3.799 
177 2.683 363 2.680 
61 3.683 62 1.693 
86 1 107 1 

3. Plante uleioaset d.c. 
- rapiţă pt ulei 
- soia boabe 
- floarea soarelui 
- muştar 
- mac 1 0 1  

4. Sfeclă de zahăr 2.319 27.777 1.797 45.000 
5. Cartofi  12.131 20000 13.132 22.268 
6. Legume de câmp şi solarii 1.470  1.510  
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Efectivele de animale 

 Nr. capete 2015 Nr. capete 2015 
47.735 39.710 
22.800 25.058 
1.035 2.500 

0 0 
8.090 5.022 
15.780 7.100 

Bovinet total d.c. 
- vaci 
- juninci 
- bovine de 2 ani şi peste 
- bovine 1-2 ani 
- tineret bovin sub 1 an 
- bubaline 30 30 

26.827 31.673 
3.007 3.623 
5.690 7.750 

Porcinet total d.c. 
- scroafe şi scrofiţe 
- porcine la îngrăşat 
- tineret porcin 18.130 20.300 

259.700 227.649 
168.700 176.987 
4.000 4.000 
62.000 10.500 

Ovine total d.c. 
- oi 
- berbeci de reproducţie 
- tineret an precedent 
- tineret an curent 25.000 36.162 

11.442 12.179 
6.282 7.969 
100 100 

Caprine total d.c. 
- capre 
- ţapi  
- tineret femel an precedent 5.060  

326.200 232.080 
202.050 190.400 
2.500 2.100 
10.450 8.900 
70.500 20.600 

Păsări total d.c. 
- găini 
- curci 
- raţe+gâşte 
- tineret femel de înlocuire 
- pui de carne 40.700 10.080 

Cabaline  13.540 8.076 
Iepuri  12.030 11.500 
Familii de albine 11.000 11.000 

 
Centrul Judeţean Covasna al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură este instituţia publică la nivel teritorial cu cel mai mare impact în rândul 
populaţiei ce desfăşoară activităţi cu specific agricol, în special din mediu rural. 

 
Scheme de sprijin gestionate de sistemul IT: 
1. Schemele de plăţi directe, ca mecanisme de susţinere a producătorilor 

agricoli, care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020: 
- schema de plată unică pe suprafaţă 
- plata redistributivă; 
- plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu; 
- plata pentru tinerii fermieri; 
- schema de sprijin cuplat; 
- schema simplificată pentru micii fermieri 
2. Ajutoarele naţionale tranzitorii – ANT se acordă în domeniul vegetal şi 

zootehnic în limita prevederilor bugetare anuale alocate Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale.  

3. Măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole:  
- pentru angajamente care încep în anul 2015:  
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Măsura 13 - Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte 
constrângeri specifice;    

Măsura 10 - Agro-mediu şi climă; 
Măsura 11 - Agricultura ecologică;  
- pentru angajamentele aflate în desfăşurare din anii anteriori Măsura 214 - Plăţi 

de agro-mediu  
4. Schemele de plată pentru animale. 
Principale fluxuri de prelucrare pentru cereri de sprijin: 
- introducere, operare şi verificare cereri în Registrul Fermierilor 
- introducere, operare şi verificare SAPS 
- primul control administrativ în sistem 
- eşantionare pentru supracontrol 
- efectuarea celui de al doilea control administrativ 
- modulul de autorizare plăţi reprezentat de: 

- generare tranşe şi liste de plată 
- verificare plăţi 
- autorizare la plată se face la centrele locale în limita de cel mult 30.000 

euro 
- autorizarea la plata a cererilor cu valoare cuprinsă între 30.000 –  500.000 

euro se face la centrul judeţean 
 

Numar cereri depuse Campania 2015 şi 2016: 
  

2015 2016 Centrul local/judeţean 
Nr. fermieri Suprafaţa 

declarată 
- ha - 

Nr. 
fermieri 

Suprafaţa 
declarată 

- ha - 
CENTRUL JUDEŢEAN CţVASNA 322 43.854,23 321 49.121,67 
Târgu Secuiesc 3.408 19.546,51 3.288 21.065,30 
Sfântu Gheorghe 2.848 16.893,00 2.828 19.717,17 
Covasna 2.600 14.528,81 2.600 16.773,55 
Baraolt  2.232 12.297,95 2.195 12.776,78 
Întorsura buzăului  2.180 5.683,52 2.024 5.065,95 
TOTAL  13.590 112.804t02 13.143 124.520t42 

 
Rezolvarea inconsistentelor, supradeclarărilor şi suprapunerilor (3676 în 

2016 şi 7219 în 2015) din IPA online 
 

CENTRUL LOCAL de care aparţine BF 2015 – nr. BF 2016 – nr. BF 
Sfântu Gheorghe 49 6 
Baraolt 38 17 
Târgu Secuiesc 27 17 
Covasna 26 6 
Întorsura buzăului 18 2 
NUMĂR TOTAL BF  158 88 

 
Au fost eliberate un număr de 16 „Adeverinţe înregistrare fermier – Campania 

2015”, care certifică înregistrarea fermierului în Registrul Unic de Identificare (RUI), în 
scopul accesării de către solicitant a creditului pentru finanţarea capitalului de lucru în 
vederea desfăşurării activităţilor curente de către beneficiarii schemelor de sprijin pe 
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suprafaţă în Campania 2015 (Valoarea sprijinului este de 72,69 euro/hectar, de până la 
90%, iar pentru Plata redistributivă reprezintă o plată anuală destinată fermierilor care 
au dreptul la plata unică pe suprafaţă şi se acordă gradual pentru primele 30 de ha ale 
exploataţiei agricole, indiferent de suprafaţa acesteia, în conformitate cu art 14, cap V 
din O.U.G. nr. 3/2015. În cursul anului 2015 au fost eliberate 101 adeverinţe.  

 
Rezolvarea inconsistenţelor atât ale fermierilor selectaţi, cât şi a celor 

neselectaţi la Controlul prin Teledetecţie 
CENTRUL LOCAL  Nr. fermieri în 

teledetecţie 2015  
Nr. fermieri în 

teledetecţie 2016  
Întorsura buzăului 1225 40 

Covasna 1098 80 

Sfântu Gheorghe 34 225 

Centrul Judeţean Covasna 28 162 

Baraolt  0 1236 

Târgu Secuiesc 5 137 

TOTAL  2390 1.880 

 
Plăţile în avans: 
-  Campania 2016: au fost plătiţi 8.689 fermieri, iar suma autorizată la plată a 

fost de 31.174.441,56 lei;  
- Campania 2015: au fost plătiţi 4.619 fermieri, suma autorizată la plată fiind de 

10.450.891 lei. 
Plăţi finale – campania 2015 la data de 24.11.2016: 
- FEGA: 9.301 fermieiri autorizaţi, suma autorizată 39.803.027,77 lei 
- FEADR: 6.581 fermieri autorizaţi, suma autorizată 15.478.366,66 lei; 
- BN: 7.658 fermieri autorizaţi; suma autorizată 3.189.232,34 lei;  
- BN: 6.581 fermieri autorizaţi; suma autorizată 814.635,87 lei. 
 
Activităţi legate de controlul pe teren 

 2015 2016 
Rezolvarea Anexelor 17a şi b 794 fermieri  128 fermieri 
Acţiuni de monitorizare ardere mirişti 46 deplasări 24 deplasări 
Vizite rapide pe teren 4.233 parcele 282 parcele 
Verificarea cerinţelor agromediu, perioada de cosit fâneţe 648 parcele 883 parcele 
Verificarea exploataţiiloragricole - sector zootehnic 111 fermieri; 

2.520 parcele 
579 fermieri; 
9.293 parcele 

Verificarea respectării eligibilităţii terenului şi a normelor de 
ecocondiţionalitate conform eşantion APIA Central 

38 ferme; 
1355 parcele 

142 ferme 
ECţ 

Verificarea GAEC 4 91 ferme 195 ferme 
 
 Activitati  legate  de  supracontrolul pe teren  
2016 - au fost controlaţi clasic prin măsurare pe teren un număr de 3 fermieri 

conform eşantionului de supracontrol primit de la APIA Bucureşti, aferent 
eşantionului de control clasic Campania 2016 din care 1 fermier cu scop control 
zootehnic. 

2015 - au fost controlaţi clasic prin măsurare pe teren un număr de 3 fermieri 
conform eşantionului de supracontrol primit de la APIA Bucureşti, aferent 
eşantionului de control clasic Campania 2015. 
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Măsuri de plată  
 

2015 2016 Măsuri de plată 
Nr. 

cereri 
Val. 

aprobată 
lei 

Nr. 
cereri 

Val. 
aprobată 

lei 
Încurajarea consumului de fructe în şcoli 2 625.879 1 244.031,47 
Furnizarea laptelui în instituţii şcolare 2 666.079 2 648.116.01 
Programul apicol – HG nr. 245/2011 1 44.507 1 160.110 
Măsură adiacentă Încurajarea consumului de 
fructe în şcoli 

1 63.155 1 68.996.7 

Ajutoare conform H.G. 573/2014 4.813 35.050.743,36 0 0 
Ajutoare conform H.G. nr. 759/2010 73 449.682,51 0 0 
Ajutoare conform H.G. nr. 160/2016 0 0 1217 2.924.903,01 
Ajutoare conform H.G. nr. 886/2016 0 0 3 568.648,40 
Subvenţii conform H.G. nr. 207/2011 19 362.997,21 14 520.425,25 
Subvenţii conform Legii nr. 247/2005 500 516.365 474 498.860,98 
Subvenţii conform ţMADR 423 2.534.495,97 657 2.230.540,28 
Subvenţii conform H.G. nr. 864/2015 110 126.275 0 0 
Subvenţii conform ţUG nr. 45/2015 13 285.248,51 0 0 
Acciza la motorină conform H.G. nr. 
1174/2015 

423 2.534.495,97 0 0 

Măsura 215 – păsări 5 92.928,26 4 92.929 
Măsura 2015 - porci 10 1.202.704,76 8 285.248,51 
Scheme plăţi conform ţMADR 619/2015 965  935  

 
Oficiul Fitosanitar Judeţean Covasna 
Începând cu data de 16.04.2015, Unitatea Fitosanitară Covasna devine Oficiul 

Fitosanitar Judeţean Covasna în subordinea Autorităţii Naţionale Fitosanitare, activitatea 
desfăşurându-se în cadrul a două compartimente:  

 
1. Compartimentul de carantină fitosanitară 

Activităţi desfăşurate 2015 2016 
Inspecţii fitosanitare la plante, produse vegetale, alte obiecte destinate 
exportului 

372 442 

Eliberarea certificate fitosanitare de export 372 548 
Controale fito-sanitare la plante, produse vegetale în vederea 
monitorizării organismelor dăunătoare de carantină 

582 871 

Prelevare probe  643 762 
Prelevare probe tuberculi cartofi pt sămânţă, după recoltare 568 0 
Prelevare probe de la cartoful pt consum 225 0 
Inspecţii la import din ţări terţe, prin sondaj la agenţi economici 0 29 

 
2. Compartimentul prognoză, diagnoză şi avertizare 

Activităţi desfăşurate 2015 2016 
Inspecţii la desfăşurarea activităţilor cu produse de protecţia plantelor 292 195 
Prelevare probe pt determinarea reziduurilor de pesticide în plante şi 
produse vegetale 

48 64 

Controale fitosanitare în culturi, plantaţii, depozite de produse vegetale 
– analize de laborator 

72 pt 85 
cazuri 

72 pt 85 
cazuri 

Autorizări    
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- depozite 0 1 
- fitofarmacii 0 1 
- utilizare pppT+ şi T 0 1 
- prestări servicii 0 1 

Aplicarea vizelor anuale   
- depozite 0 5 
- fitofarmacii 0 25 
- utilizare pppT+ şi T 0 7 
- prestări servicii 0 4 
 
Camera Agricolă Covasna 
 
Principalele activităţi desfăşurate în cursul anului 2015 şi 2016: 
 

Activitate 2015 2016 
Sprijinirea înfiinţării formelor asociative pt valorificarea 
produselor agricole 

18 întâlniri 21 întâlniri 

ţrganizare expoziţii şi schimburi experienţă 12 12 
Asistenţă pt înfiinţarea formelor asociative 8 5 
Popularizarea Măsurii 4.1. – instalarea tinerilor 
fermieri 

30 întâlniri 21 întâlniri 

Asistenţă în derularea proiectelor contractate 9 59 
Stimularea activităţii de turism specializat în mediul 
rural 

4 întâlniri 
30 expoziţii şi 

târguri 

2 întâlniri 
8 expoziţii şi 

târguri 
Întâlniri, vizite cu tema culturii plantelor energetice 4 8 
ţrganizare cursuri calificare pt producătorii agricoli 6 4 

 
Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Covasna 
 
În cursul anului 2016 şi 2015, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare 

Rurală 2014-2020 au fost active sesiuni de depunere a cererilor de finanţare 
aferente următoarelor submăsuri, situaţia proiectelor depuse se prezintă astfel:  
   
 Proiecte 

depuse în 2015 
Proiecte 

depuse în 
2016 

Submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole” 36 32 
Submăsura 4.2 „Sprijin pt investiţii în 
prelucrarea/comercializarea şi/sau dezvoltarea de 
produse agricole” 

0 1 

Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor 
fermieri” 

28 46 

Submăsura 6.2 „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi 
neagricole în zone rurale” 

9 14 

Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor 
mici” 

11 14 

Submăsura 6.4 „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de 
activităţi neagricole” 

9 2 

Submăsura 9.1 „Înfiinţarea grupurilor de producători în 
sectorul agricol” 

0 1 
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Submăsura 16.4. „Sprijin acordat pentru cooperare 
orizontală şi verticală între actorii din lanţul de 
aprovizionare în sectoarele agricole” 

2 2 

 
 

c). Turism 
Capacitatea de cazare turistică existentă la nivelul judeţului Covasna era în anul 

2015 de 5.582 locuri iar în 2016 de 4.431 locuri. 
 

Capacitate cazare turistică 2015 2016 
Hoteluri 2597 2591 
Hosteluri  69 112 
Moteluri  103 103 
Vile turistice 241 241 
Cabane turistice 21 21 
Campinguri 1120 0 
Popasuri turistice 15 15 
Căsuţe turistice 130 130 
Tabere de elevi şi preşcolari 171 171 
Pensiuni turistice 467 424 
Pensiuni agroturistice 648 623 
TOTAL LOCURI CAZARE TURISTICĂ 5.582 4.431 

 
Situaţia înnoptărilor în structurile de primire turistică, în anul 2015 şi 2016, în 

judeţul Covasna se prezintă astfel: 
 
Tipuri de structuri de primire turistică 2015 2016 

Hoteluri 403.794 444.214 
Hosteluri  5.808 5.302 
Moteluri  4.259 1.489 
Vile turistice 14.172 18.181 
Cabane turistice 747 2.057 
Campinguri 1.602 0 
Popasuri turistice 1.335 1.336 
Căsuţe turistice 744 1.110 
Tabere de elevi şi preşcolari 1.834 1.883 
Pensiuni turistice 22.622 21.432 
Pensiuni agroturistice 24.683 26.534 
TOTAL  481.600 523.548 

 
Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna în cursul 

anului 2016 a desfăşurat mai multe activităţi de promovare a destinaţiei: 
- târguri, expoziţii şi alte evenimente, unde prin materialele promoţionale 

prezentate s-a reuşit atragerea atenţiei asupra judeţului ca destinaţie turistică; 
- participarea la Târgul de Turism al României – Ediţia de primăvară şi toamnă, 

unde cele mai căutate au fost ofertele hotelurilor care au bază de tratament şi 
wellness; 

- participarea cu un stand la Zilele oraşului Sfântu Gheorghe unde au fost oferite 
materiale promoţionale referitoare la drumeţii, echitaţie, scufundări, schi, ciclism, 
speologie; 
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- participarea la diverse festivaluri: festivalul Szekely, festivalul kurtoskalacs-ului; 
- participare la Zilele turismului covăsnean; 
- editare de materiale promoţionale: Catalogul Ţinutului Secuiesc, Harta Ţinutului 

Secuiesc, Off to Spas.  
În cursul anului 2016 Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul 

Covasna a participat la proiectele: 
- Proiect pentru promovarea kurtoskalacs-ului – proiect depus la Fondul Bethlen 

Gabor Alap pentru promovarea unui produs gastronomic din regiune. Bugetul 
proiectului este de 600.000 HUF. 

- Proiect pentru promovarea celor şapte minuni ale judeţului Covasna – proiect 
depus la Fondul Bethlen Gabor Alap şi finanţat cu 600.000 HUF.  

Centrul de Informare Turistică din staţiunea Covasna – creează o legătură 
între oraş şi turişti, realizând informarea cât mai obiectivă şi completă a acestora 
precum şi promovarea localităţii. 

În cursul anului 2015 Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul 
Covasna a implementat mai multe proiecte de promovare: 

- Off to Spas – proiect finanţat de U.E. prin agenţia EASME care are ca scop 
realizarea unor produse turistice balneare transnaţionale pentru seniori. În cadrul 
acestu proiect s-a desfăşurat un study-tour la Spitalul de Recuperare Cardiovasculară 
„dr. Benedek Geza”; 

- Infotrip pentru blogeri – în parteneriat cu Asociaţia Travel Focus, au fost invitaţi 
11 blogeri care au vizitat Castelul Daniel din Vârghiş, familia meşteşugărească Sütő din 
Vârghiş, moara de apă din Băţanii Mici, staţiunea Covasna, Muzeul Haszmann Pál şi 
moara de apă din Cernat, Muzeul Naţional Secuiesc, etc.; 

- Infotrip pentru jurnalişti – au fost invitaţi jurnalişti de la diferite publicaţii, aceştia 
vizitând Conacul contelui Kálnoky, familia meşteşugărească Sütő din Vârghiş, biserica 
fortificată Sf. Emeric din Ghelinţa, Centrul de Tratament Hătuica, Hotelul Castel Daniel 
din Tălişoara; 

- promovarea evenimentelor culturale şi turistice din municipiul Sfântu Gheorghe şi 
judeţul Covasna în săptămânalul regional „Brassoi Lapok”. 

Au fost organizate o serie de evenimente şi programe turistice:  
- Clacă de reabilitare de băi tradiţionale secuieşti – în colaborare cu Asociaţia Vinca 

Minor, custodele Ciomad-Balvanyos şi comuna Turia au fost reabilitate Băile Apor din 
Băile Balvanyos; 

- organizarea Simpozionului „Dezvoltarea produselor turistice în industria 
ospitalităţii”, parada cârnaţilor, Festivalul Apei Minerale.  

 
d). Transporturi 
Infrastructura de transport 
• Secţia Drumuri Naţionale Sfântu Gheorghe 
Are în administrare 290,522 km de drumuri naţionale în judeţul Covasna, din care 

113,6 km km drumuri europene (DN 11 - E 574 şi DN 12 - E 578) şi 176, 922 km 
drumuri naţionale. 

În cursul anului 2016 şi 2015 s-au efectuat următoarele lucrări: 
Lucrări efectuate 2015 2016 

LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE CURENTĂ   
- plombări 43.195 mp 53.919 mp 
- astupări gropi şi făgaşe cu cilindrare DN 13E  0 2.100mp 
- astupări gropi şi făgaşe cu material pietros DN 13E 6.000 mp 0 
- scarificare şi reprofilare cu cilindrare DN 13E 450 mp 2.100 mp 
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- colmatări fisuri şi crăpături 0 20.000 mp 
- tratare burduşiri DN 1E, DN 13E 1.275 mp 0 
- reparaţii mixtură stocabilă 0 260 mp 
LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE PERIODICĂ   
- tratament bituminos DN 13E 0 54.172 mp 
- proiectare documentaţie avizare şi a lucrărilor de intervenţie pt 10 poduri pe DN 
11 

0 

- finalizare expertize tehnice pt 7 poduri pe DN 11şi DN 1C 0 
- întocmire expertize tehnice pt 3 sectoare de pe DN 11C cu probleme de 
stabilitate 

0 

- lucrări accidentale pe DN 13E, reparaţii podeţ în curs de execuţie 0 
- straturi rutiere foarte subţiri pe DN 1  
- marcaje rutiere longitudinale 225 km 0 
- marcaje transversale şi diverse 713 mp 0 
- montat semnalizare rutieră 408 buc 0 
LUCRĂRI DE INVESTIŢII   
- reabilitare DN 2D pe o lungime de 22,775 km lucrare finalizată în 2015  
- execuţie-amenajare intersecţie DN 11 cu DN 13E, lucrare finalizată în 2015  
- execuţie-amenajare intersecţie DN 11 cu DN 12 la Chichiş – lucrare în fază de 
obţinere a autorizaţiei de construcţie din 2015  

 

 
Serviciul de Administrare a Drumurilor Judeţene Covasna 
 
Consiliului Judeţean are în administrare o reţea de drumuri judeţene care 

totalizează 298,35km, din care: 172,88 km în nivelul II de viabilitate, 110,88 km în 
nivelul III de viabilitate şi 15,75 km în nivelul IV de viabilitate.  

Pentru serviciile şi lucrările de drum, respectiv pentru alte cheltuieli aferente 
administrării drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, în 
cursul anului 2016 a fost alocată suma de 26.213,00 mii lei, din care 6.000,00 mii 
lei au fost destinate serviciilor şi lucrărilor de întreţinere iar 20.213,00 mii lei pentru 
serviciile şi lucrările de investiţii.  

În cursul anului 2015 a fost alocată suma de 56.511,10 lei, din care 29.062,00 
lei au fost destinate serviciilor şi lucrărilor de întreţinere iar 27.449,100 lei pentru 
serviciile şi lucrările de investiţii.  

 
Serviciile şi lucrările de întreţinere executate pe drumurile judeţene în 

anul 2016 şi 2015 au fost: 
 

 2015 
lei 

2016 
lei 

Servicii şi lucrări de întreţinere curentă pe timp de 
iarnă 

1.533.865,39 904.008,76 

Lucrări de întreţinere curentă pe timp de varăt total 
d.c.: 

1.233.684,99 596.055,72 

- plombări  17.104 mp 
798.792,04 

6.000 mp 
256.059,72 

- pietruiri de drumuri 368.827,17 339.996 
Lucrări de întreţinere periodicăt totalt d.c.: 18.862.149,02 3.440.041,62 
- covoare bituminoase  525.180 mp 

18.170.552,73 
81.518 mp 

2.739.004,81 
- asigurarea siguranţei circulaţiei: indicatoare rutiere, 
marcaje rutiere, panouri de informare, toaletizare drumuri 

368.812,66 153.018,26 
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- ranforsare sector drum DJ 114 20.895,76 20.895,76 
- alte lucrări  301.887,87 548.018,55 
Alte cheltuieli 118.134,26 181.668,36 

 
Pentru investiţii a fost alocată în 2016 suma de 5.225.798,99 lei, iar în anul 

2015 suma de 14.699.609,28 lei. 
Cheltuielile cu întreţinerea, repararea şi exploatarea autovehiculelor din dotarea 

Consiliului Judeţean Covasna au fost în anul 2016 în valoare de 262.000 lei iar în anul 
2015 de 10.425 lei.  

Biroul ”Monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, transport public 
judeţean” din cadrul Consiliului Judeţean Covasna, a coordonat activitatea de transport 
public de persoane. 

Atât în anul 2015 cât şi în 2016, s-au monitorizat nevoile de transport a 
locuitorilor din judeţ, numărul elevilor navetişti către instituţiile de învăţământ, 
propunerile consiliilor locale şi a operatorilor de transport care prestează serviciul de 
transport în urma licitaţiilor electronice pe ţară. 

În cursul anului 2016 au fost organizate 3 şedinţe de atribuire în format 
electronic prin sistemul naţional de atribuire a transportului de persoane pentru traseele 
rămase fără atribuire. În anul 2015 au fost organizate 5 şedinţe. 

După aprobarea atribuirii prin hotărâre a Consiliului Judeţean Covasna, ARR 
Covasna a eliberat 2 licenţe de traseu, iar în anul 2015, 3 licenţe. 

Pentru transportul public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, 
Consiliul Judeţean Covasna a eliberat în anul 2016, 18 licenţe, iar în 2015 – 6 licenţe.   
 

1.2. Amenajarea teritoriului, urbanism şi locuinţe, servicii publice 
de gospodărire comunală 

 

a). Urbanism şi amenajarea teritoriului 
 
 2015 2016 
Elaborarea şi emiterea certificatelor de urbanism   
- solicitări de emitere certificate de urbanism 572 678 
- emitere certificate de urbanism 525 629 
- număr avize emise 36 52 
Autorizarea lucrărilor de construire/desfiinţare   
- solicitări de emitere a autorizaţiei de construire/desfiinţare 198/23 

172/22 
rezolvate 
favorabil 

291/17 
254/15 

rezolvate 
favorabil 

- număr regularizări de taxe 81 141 
- număr avize emise 15 33 
Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanism   
- şedinţe de avizare 3 – 21 PUZ 5 – 29 PUZ/PUD 
- avize ale arhitectului şef – avize unice 21 35 
- avize de oportunitate 9 50 
Compartimentul control urbanism   
- recepţii la terminarea lucrărilor avizate de Consiliul Judeţean 54 47 
- soluţionarea petiţiilor din domeniul urbanismului 14 15 
- controale pe teritoriul administrativ al comunelor 20 23 
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Programe guvernamentale: 
Programul Naţional de Dezvoltare Locală - PNDL, coordonat de Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.  
Programul stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de 

importanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de 
infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă. 

În anul 2015 în Programul Naţional de Dezvoltare Locală, Consiliul Judeţean 
Covasna a fost inclusă la domeniul specific: e) construirea/modernizarea/reabilitarea 
drumuri publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 
ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, drumuri comunale şi/sau drumuri publice 
din interiorul localităţilor, cu obiectivele de investiţii:  

- „Modernizarea DJ 103B, lim. Jud. Braşov – Dobârlău – Ozun – Chilieni (DN 12), 
km 17+750-33+150, judeţul Covasna” - fondul alocat din bugetul propriu al Consiliului 
Judeţean Covasna în cursul anului 2016 pentru acest obiectiv de investiţii a fost de 
42.080 lei. În cursul anului 2015 a fost alocată suma de 4.064.707,38 lei.  

- „Modernizarea DJ 121A km 0+000-22+550, Întorsura Buzăului-Valea Mare-
Boroşneu Mare-DN 13E, judeţul Covasna” - fondul alocat din bugetul propriu al 
Consiliului Judeţean Covasna în cursul anului 2016 pentru acest obiectiv de investiţii a 
fost de 14.641 lei. 

 
 

Situaţia proiectelor în curs de implementare pe POR-REGIO 2007-2013 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire proiect Beneficiar Valoare 
totală  
- lei - 

Suma 
solicitată  

- lei - 

Observaţii  

1. Crearea şi amenajarea 
spaţiilor verzi din str. 
Cimitirului din mun. Sf. 
Gheorghe 

UAT mun. Sf. 
Gheorghe 

2.907.132,62 2.082.904,35 Proiect 
finalizat 
2015 

2. Amenajarea spaţiilor 
pietonale din centrul 
istoric al municipiului Sf. 
Gheorghe 

UAT mun. Sf. 
Gheorghe 

5.702.772,10 4.322.854,09 Proiect 
finalizat 2016 

3. Restaurarea, 
refuncţionalizarea Casei 
Bene din mun. Sf. 
Gheorghe 

UAT mun. Sf. 
Gheorghe 

2.283.438,50 1.685.894,59 Proiect 
finalizat 
2015 

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

UAT mun. Sf. 
Gheorghe 

15.047.220,50 11.917.866,83 Proiect 
finalizat 2016 

5. Modernizare str. Ştefan 
cel Mare  - tronson I oraş 
Covasna 

Consiliul local 
Covasna 

13.992.468,76 8.272.884,55 Proiect 
finalizat 
2015  

6. Reabilitare Spital 
Judeţean „Dr. Fogolyan 
Kristof” Sf. Gheorghe 

Consiliul 
Judeţean 
Covasna 

87.223.949,11 68.864.526,17 Proiect 
finalizat 2016 

7. Dezvoltarea serviciilor 
sociale de creşă cu 
program de lucru zilnic 

Direcţia de 
Asistenţă  
Tehnică 

2.265.499,84 1.566.754,42 Proiect 
finalizat  
2015 
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din Sf. Gheorghe Comunitară 
Sf. Gheorghe 

8. Reabilitare, modernizare 
şi extindere Liceul 
Teoretic „Mircea Eliade” 
Întorsura Buzăului 

UAT oraşul 
Întorsura 
Buzăului 

10.291.804,86 8.018.014,07 Proiect 
finalizat  
2015 

9.  Extindere Şcoala Araci UAT comuna 
Vâlcele 

1.447.270,26 1.048.430,34 Progresul fizic 
este de 
aprox. 40% 

10. Sistematizare verticală şi 
amenajări exterioare la 
Lic. Tehnol. Puskas 
Tivadar din mun. Sf. 
Gheorghe 

UAT mun. Sf. 
Gheorghe 

1.551.414,30 455.967,13 Proiect 
finalizat 
2015  

11. Reabilitarea, 
modernizarea clădirilor 
Lic. Tehnol. Kos Karoly 
din mun. Sf. Gheorghe 

UAT mun. Sf. 
Gheorghe 

4.022.347,06 1.043.522,57 Proiect 
finalizat 
2015 

12. Sistematizare verticală şi 
amenajări exterioare la 
Lic. Teoretic Mikes 
Kelemn Sf. Gheorghe 

UAT mun. Sf. 
Gheorghe 

976.537,38 411.402,91 Proiect 
finalizat  
2015 

13. Reabilitarea şi extindere 
Grup Şcolar Gabor Aron 
Tg. Secuiesc 

UAT mun. Tg. 
Secuiesc 

24.871.729,83 19.436.652,12 Proiect 
finalizat 
2016 

14. Sistematizare verticală şi 
amenajări exterioare la 
Şc. Gimnazială „N. Colan” 
Sf. Gheorghe 

UAT mun. Sf. 
Gheorghe 

2.223.033,40 2.080.000,05 Proiect 
finalizat  
2016 

15. Campus şcolar Baroti 
Szabo David, oraş Baraolt 

UAT oraş 
Baraolt 

22.348.087,07 18.378.675,27 Beneficiarul a 
solicitat 
rezilierea 
contractului 
de finanţare 

16. Amenajare incubator de 
afaceri în mun. Tg. 
Secuiesc 

UAT mun Tg. 
Secuiesc 

1.732.038,38 601.248,97 Proiect 
finalizat 
2015 

17. Amenajare sit industrial 
Tg. Secuiesc 

UAT mun. Tg. 
Secuiesc 

14.604.623,30 5.898.719,01 Proiect 
finalizat 
2016 

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

UAT mun. Sf. 
Gheorghe 

24.590.131,24 9.537.670,96 Proiect 
finalizat 
2016 

19. Amenajare sit industrial 
în mun. Tg. Secuiesc prin 
reabilitarea unei staţii de 
epurare a apelor poluate 
abandonată 

UAT mun. Tg. 
Secuiesc 

19.757.530,36 12.901.348,91 Proiect 
finalizat 
2016 

20. Crearea şi modernizarea UAT mun. Sf. 6.279.975,04 1.527.595,00 Proiect 
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infrastructurii de 
agrement Şugaş Băi, 
mun. Sf. Gheorghe, 
utilităţi publice 

Gheorghe finalizat 
2015 

21. Reabilitarea 
infrastructurii în staţiunea 
Balneo-climaterică 
Covasna 

UAT oraş 
Covasna 

29.759.902,29 21.386.860,39 Proiect 
finalizat 
2016 

22. Crearea şi extinderea 
infrastructurii balneare şi 
de agrement a hotelului 
„Best Western” 
Balvanyos 

SC Imperial 
Hotel 
Management 
SRL 

13.366.596,84 6.142.397,10 Proiect 
finalizat 
2016 

  
„Reabilitarea  Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf”, 

municipiul Sfântu Gheorghe” - proiect în cadrul Programului Operaţional Regional - 
Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 
3.1- Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate. 

Valoarea totală a proiectului după încheierea procedurilor de achiziţie publică este 
de 60.300.000 lei, contribuţia Consiliului Judeţean Covasna la cheltuielile eligibile este 
de 2% din valoarea  eligibilă a proiectului. 

 
Activităţile proiectului în cursul anului 2015 şi 2016 
 
● Construcţii şi instalaţii: 
In cursul anului 2016 au fost executate majoritatea lucrări de finisaje la corpurile 

E şi F, finisaje la intrările principale în clădiri, montarea balustradelor la scările de acces, 
montarea liftului interior, montarea şi echiparea centralei termice pe biomasă.   

Valoarea totală a lucrărilor executate în 2016 a fost de 4.735.576 lei. 
In cursul anului 2015 au fost executate lucrări de consolidare a corpurilor de 

clădiri, lucrări de instalaţii sanitare, electrice şi termice,  2 scări de incendiu la corpul B 
şi F, montarea a 2 lifturi noi, reamenajarea corpului E şi formarea blocului operator cu 4 
săli, reamenajarea corpului D şi formarea ATI, montarea centralelor de tratare a 
aerului, instalarea reţelelor de curenţi slabi/tari, montarea sistemului de gaze medicale, 
anveloparea termică a ansamblului de clădiri. 

Valoarea totală a lucrărilor executate până în 2015 a fost de 23.742.678 lei. 
 
● Dotări şi echipamente medicale: 
Principalele echipamente şi dotări ce au fost furnizate în anul 2016: bloc  operator 

cu 4 săli de operaţii – corp E, complet echipate, 1 bloc pentru mici intervenţii 
chirurgicale – la corp B urgenţă, echipament sterilizare – corp F - departament complet 
echipat, terapie intensivă (ATI) cu zonă de trezire – corp D, dotări pentru laboratoare 
(imunologie, biochimie etc.) – corp E, diferite ecografe, endoscoape, mobilier parte 
hotelieră – saloane complet echipate – 222 de paturi cu noptiere, sistem de stocare a 
datelor - PACS. 

Dotările şi echipamentele medicale în valoare totală de 26.946.652 lei au fost 
livrate până în finele lunii decembrie 2015. Proiectul a fost finalizat la 1 noiembrie 2016. 
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b). Locuinţe 
La nivelul judeţului Covasna, pe primele trei trimestre ale anului 2016, conform 

datelor statistice, au fost construite 168 locuinţe, din care 103 în mediul urban şi 65 în 
mediul rural, iar în cursul anului 2015, au fost construite în total 174 locuinţe, din care 
95 în mediul urban şi 79 în mediul rural. 

Au fost eliberate de către autorităţile administraţiei publice locale, în anul 2015 şi 
2016 următoarele autorizaţii de construire: 

 
Categorii de construcţii 2015 2016 

Clădiri rezidenţiale (exclusiv cele pt colectivităţi) 193 221 
Clădiri rezidenţiale pt colectivităţi 0 2 
Clădiri administrative 3 1 
Hoteluri şi clădiri similare 2 2 
Clădiri pentru comerţ cu ridicata şi amănuntul 1 1 
Alte clădiri  52 44 

  
 

c). Servicii publice de gospodărire comunală 
 
Gospodărie Comunală S.A 
Gospodărie Comunală S.A. s-a format ca operator regional (COR) în judeţul 

Covasna, pe structura fostei societăţi comerciale prestatoare a serviciului public de 
alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Sfântu Gheorghe. 

Compania operează pe baza de contract de delegare de gestiune încheiat la data 
de 04.11.2009 cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) AQUACOV, şi 
exploatează sistemele de alimentare cu apă şi canalizare din raza judeţului, în 
următoarele localităţi: 
• Municipiul Sfântu Gheorghe 
• Municipiul Târgu Secuiesc 
• Oraşul Covasna 
• Oraşul Întorsura Buzăului 
• Comuna Ghidfalău 
• Comuna Cătălina 
• Comuna Bodoc 
• Comuna Ozun 
• Comuna Sânzieni 
• Comuna Barcani 
• Comuna Ilieni 

Activitate principală conform codificării: captarea, tratarea şi distribuţia apei şi 
colectarea şi epurarea apelor uzate 

Serviciile de bază ale Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe sunt 
- asigurarea apei potabile de cea mai bună calitate pentru toţi consumatorii din 

aria de operare. Se asigură apă potabilă din reţeaua orăşenească pentru: Sfântu 
Gheorghe, Târgu Secuiesc, Covasna, Întorsura Buzăului şi comunele Ilieni, 
Sâncraiu, Chilieni, Coşeni, Arcuș, Ghidfalău, Ozun, Bodoc, Zălan, Olteni, Fotoș, 
Angheluș, Cătălina, Sânzieni, Barcani și Sita Buzăului şi în localităţile Câmpul Frumos, 
Băile Șugaș. 

- colectarea, transportul, evacuarea şi epurarea apelor uzate descărcate în reţeaua 
publică, cu respectarea condiţiilor impuse de normativele în vigoare . 
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Paralel cu aceasta, se acordă o deosebită atenţie bunei funcţionări ale sistemului de 
alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare. 

SC. Gosp-Com SRL, Tg. Secuiesc se ocupă cu gospodărirea gunoiului, cu 
întreţinerea spaţiilor publice şi cu gospodărirea locuinţelor. În prezent funcţionează cu 
80 de salariaţi. Din cauza pierderilor mari în 1997 au lichidat subsecţia de transport 
comun, cu timpul au încetat transportul de mărfuri şi activităţile de construcţie. 

SC GOS TRANS COM SRL Covasna este operator economic autorizat pentru 
colectarea şi valorificarea deşeurilor de tip DEEE. 

 
S.C. TEGA S.A. funcţionează prin Hotărârea Consiliului Local nr. 41/1996. ca 

succesor de drept al R.A.A.D.P, de aproape două decenii, este cea mai mare companie 
în judeţul Covasna care  gestionează serviciile publice de salubrizare a deşeurilor 
municipale.  
Asociaţia ECO-Sepsi a delegat gestiunea serviciilor operatorului (Tega SA) care 
deţine toate autorizaţiile necesare funcţionării şi dotările necesare inclusiv depozit de 
deşeuri autorizat. 

Prin contractul de delegare al Asociaţiei ECO-SEPSI, societatea se ocupă cu servicii 
publice de salubrizare a localităţilor din judeţul Covasna, incluzând colectarea, 
transportul şi depozitarea deşeurilor solide, cu excepţia celor toxice, periculoase; 
administrarea depozitului de deşeuri; salubrizarea stradală inclusiv deszăpezirea şi 
împrăştierea de material antiderapant pe timp de iarnă; administrarea pieţelor publice, 
administrarea spaţiilor de cazare la pensiunea Agora şi administrarea adăpostului 
câinilor comunitari. 

Societatea este membră a organizaţiei profesionale şi patronale a serviciilor 
publice şi comunale Liga Citadină.  

În anul 2006. a obţinut licenţa de operare clasa 2. pentru serviciile de salubritate 
de la A.N.R.S.C. 
Domeniul de activitate: 
 Servicii de salubrizare şi gestionarea deşeurilor 
• Curăţenia oraşului: 

o măturat manual, măturat mecanic, ras rigole, adunat deşeuri grosiere,  
ridicat cadavre animale mici, întreţinere coşuri de gunoi stradale, adunat 
şi transportat gunoi stradal, spălat străzi şi trotuare, stropit străzi. 

• Lucrări de iarnă: 
o împrăştiat material antiderapant din mijloace mecanice şi manual, curăţat 

zăpadă cu mijloace mecanice, curăţat zăpadă şi gheaţă manual, degajat 
zăpadă, transport zăpadă. 

• Curăţenia de primăvară pe toate terenurile aparţinând domeniului public din 
oraşul Sf. Gheorghe. 

o Degajarea obiectelor nefolosibile (transportul gratuit al acestor obiecte 
într-o perioadă cu durată anunţată în prealabil). 

• Colectarea şi transportarea gunoiului menajer din mun. Sf. Gheorghe şi din 
gospodăriile satelor învecinate. 

• Valorificarea deşeurilor reciclabile. 
1. Administrarea pieţei centrale, cv. Simeria, zona Gării, punctele de desfacere din 

cv. Ciucului, str. Narciselor, str. Gróf Mikó Imre şi parcul central. 
2. Servicii de închiriere utilaje. 
3. Servicii de închiriere wc-uri mobile. 
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4. Administrarea adăpostului căinilor comunitari denumit ”Serviciul public pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân” 

5. Înfiinţarea sistemului de colectare ”door to door” în Sf. Gheorghe. 
 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV" este persoană juridică 
de drept privat, cu statut de utilitate publică, constituită în scopul reglementării, 
înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a 
serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pe raza de compentenţă a unităţilor 
administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de 
investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau 
dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului, pe baza 
strategiei de dezvoltare a Serviciului. 
       Asociaţii fondatori: 

- Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna 
- Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe 
- Municipiul Târgu Secuiesc prin Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc 
- Oraşul Covasna prin Consiliul Local al oraşului Covasna 
- Oraşul Întorsura Buzăului prin Consiliul Local al oraşului Întorsura Buzăului 
Localităţile unde S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe este Operator 

Regional: Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Covasna, Întorsura Buzăului, Ghidfalău, 
Barcani, Bodoc, Catalina, Ozun.  
Localităţile unde S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, urmează să fie 
Operator Regional: Aita Mare, Arcuș, Baraolt, Bățani, Brateș, Brăduț, Chichiș, Estelnic, 
Ghelința, Hăghig, Ilieni, Mereni, Ojdula, Reci, Sînzieni, Sita Buzăului, Valea Crișului, 
Valea Mare, Vâlcele, Vârghiș, Vama Buzăului, Zăbala. 
 

1.3. Stadiul realizării programului de investiţii 
Investiţii în anul 2015: 
- Construire şi amenajare hale de depozitare şi garaje cu utilităţi, valoarea 

investiției a fost de 2.694.585,51 lei cu TVA 
- Realizare acces și utilități la locuințele de serviciu din incinta Spitalului 

Județean de Urgență Dr. Fogolyán Kristóf, Sfântu Gheorghe 
a) contract de lucrări-terasamente, sistem rutier, lucrări de artă-zid de sprijin, 

amenajare spaţii verzi şi siguranţa circulaţiei: 
- valoarea contractului se împarte astfel: Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean 

Covasna va plăti 56,65 % din valoarea contractului, în sumă de 107.052,77 lei cu 
TVA, iar municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu 
Gheorghe va plăti 43,35% din valoarea contractului; 

b) contract de lucrări – lucrări alimentare cu apă, lucrări de canalizare menajeră și 
pluvială - valoarea contractului se împarte astfel: Consiliul Judeţean Covasna va 
plăti 91,21% din valoarea contractului în valoare de 91.917,09 lei cu TVA, iar 
Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe va plăti 8,79% din valoarea 
contractului, 

- Construcţie pentru marcarea limitei de judeţ Chichiș - DN 11, km 
19+227 

- Completare geamurilor sparte şi lipsă la clădirea monumentului istoric 
Castel MIKÓ – sat Olteni, comuna Bodoc - valoarea acestor lucrări a fost de 
3.077,93 lei cu TVA. 
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- Lucrări de intervenţii la imobilul din localitatea sat Malnaş-Băi - valoarea 
acestor lucrări a fost de 49.800,37 lei cu TVA. 

 
Investiţii în anul 2016 
- Reparaţii la acoperişul şi aticul faţadei estice al clădirii Consiliului Judeţean 

Covasna - în valoare de 56.529,00 lei cu TVA. 
- Achiziţionarea şi montarea a 5 boilere electrice de 10 l şi punerea în funcţiune a 

acestora, efectuarea lucrărilor de montare și punere în funcţiune la un boiler electric 
deja existent, la sediul Consiliului Judeţean Covasna – în valoare de 4.459,39 lei 

- Extindere și modernizare Şcoala Specială Gimnazială - mun.  Sf. 
Gheorghe – elaborarea studiului geotehnic şi expertiza tehnică. Lucrările se 
propune a se finanţa prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 10 - Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale. 
 

1.4. Comerţ şi protecţia consumatorilor 
Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Covasna a 

verificat respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor, cele referitoare 
la securitatea produselor şi serviciilor destinate populaţiei, precum şi la apărarea 
drepturilor legitime şi a intereselor economice ale acestora.  

În cursul anului 2016 au fost efectuate 1.464 acţiuni control. 
Principalele abateri constatate în urma controalelor au fost: 
- lipsa informaţiilor corecte şi precise de pe produsele aflate la comercializare; 
- lipsa etichetării conform prevederilor legale; 
- depăşirea termenului de valabilitate; 
- lipsa preţului pe unitatea de măsură; 
- lipsa traducerii informaţiilor în limba română; 
- lipsa instrucţiunilor de montare şi utilizare la produse de folosinţă îndelungată; 
- lipsa certificatului de garanţie la produse de folosinţă îndelungată; 
- utilizarea de practici comerciale incorecte; 
- lipsa afişării CUI, TELCONS sau a orarului de funcţionare.  
În urma controalelor efectuate au fost identificate mărfuri cu abatere de la 

normele legale în valoare de 11.039.124 lei.   
Au fost retrase din circuitul consumului uman produse în valoare de 125.444 lei. 

Pentru încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare referitoare la protecţia consumatorilor s-
au aplicat 338 amenzi contravenţionale în valoare de 546.400 lei. Au fost 
prelevate 3 probe pentru analize de laborator. 

Au fost înregistrate şi soluţionate un număr de 325 reclamaţii şi sesizări ale 
consumatorilor, fiind întreprinse 100 acţiuni de consiliere a operatorilor economici. 

În cursul anului 2015 au fost efectuate 1.531 acţiuni control. 
Principalele abateri constatate fiind aceleaşi cu cele din 2016.  
În urma controalelor efectuate au fost identificate mărfuri cu abatere de la 

normele legale în valoare de 1.215.147 lei.   
Au fost retrase din circuitul consumului uman produse în valoare de 18.068 lei. 

Pentru încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare referitoare la protecţia consumatorilor s-
au aplicat 462 amenzi contravenţionale în valoare de 631.000 lei. Au fost 
prelevate 21 probe pentru analize de laborator. 

Au fost înregistrate şi soluţionate un număr de 328 reclamaţii şi sesizări ale 
consumatorilor, fiind întreprinse 95 acţiuni de consiliere a operatorilor economici. 
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2. STAREA SOCIALĂ 
2.1. Starea de sănătate şi educaţie a populaţiei 

 

a). Sănătate 
Activităţile desfăşurate în domeniul ocrotirii sănătăţii, în cursul anului 2015 şi 2016, 

de către Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Covasna au vizat în principal 
îndrumarea tehnică şi metodologică a activităţii de asistenţă medicală primară şi în 
asistenţa ambulatorie de specialitate în unităţile sanitare din judeţ; monitorizarea 
modului în care personalul din cabinetele medicilor de familie şi din cabinetele medicilor 
din ambulatoriul de specialitate respectă obligaţiile reglementate prin lege; efectuarea 
de acţiuni de control privind derularea Programului naţional de diabet; transferul 
atribuţiilor asistenţei medicale comunitare către autorităţile publice locale din judeţ 
conform OUG nr. 162/2008 cu modificările şi completările ulterioare; mobilizarea 
populaţiei din mediul rural pentru participarea la programele de vaccinare şi controale 
medicale periodice; derularea Programului de sănătate a femeii şi copilului şi a 
Programului naţional de promovare a sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate; etc. 

În judeţul Covasna, asistenţa medicală primară este asigurată de 105 medici 
de familie titulari, din care 58 în mediu urban (57 în anul 2015) şi 47 în mediu rural 
(48 în anul 2015), astfel încât la nivelul judeţului nu sunt comune în care să nu existe 
puncte sanitare funcţionale şi autorizate din punct de vedere sanitar. În medie un 
medic de familie are înscrişi aproximativ 2.100 de asiguraţi, cu oscilaţii în funcţie de 
regiune. 

Asistenţa medicală stomatologică este asigurată de cei 96 medici stomatologi 
din care 71 în mediul urban (69 în anul 2015) şi 25 în mediul rural atât în anul 2015 
cât şi în anul 2016. 
 

1. Activităţile epidemiologice pe 2016 comparativ cu realizările pe 2015 
Programului naţional de imunizare (PN I.1) 
a). Subprogramul de vaccinări obligatorii  
Activităţi derulate la nivelul serviciilor/birourilor de supraveghere şi 

control al bolilor transmisibile din direcţiile de sănătate publică judeţene 
- s-a asigurat preluarea şi, după caz, transportul vaccinurilor de la nivelul 

depozitului central 
- distribuirea vaccinului în teritoriu a fost asigurat în toate cele 12 microcampanii 

lunare de vaccinare 
- a fost supervizat realizarea catagrafiilor 
-  s-a centralizat la nivel judeţean necesarul de vaccinuri pe vârste şi pe tip de 

vaccin şi a fost transmis la INSP – CNSCBT  
- cabinetele medicale cu o acoperire vaccinală mai slabă au fost recontrolate. În 

2016 fost organizată o acţiune de recuperare la cabinetul medical din comuna Vâlcele 
– Araci, unde s-a ajutat la catagrafiere corectă şi scheme concrete de recuperare. 
Procent de recuperare 28,80%. În anul 2015 tot aceste comunităţi au fost vizate, 
obţinându-se un procent de recuperare de 16,3% 

- s-au organizat acţiuni de estimare a acoperirii vaccinale atât în cursul anului 
2016 cât şi în anul 2015, fiind verificate cabinetele medicale vaccinatoare, respectiv 
copii în vârstă de 18 luni și cohortele de copii născuți în 2001,2008 și 2010. 
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Indicatorii anuali de acoperire arată astfel: 

 

AV (%) 
BCG1 AV (%) HB3 

AV 
(%) 
DTPa

3 

AV 
(%) 
DTPa

4 

AV 
(%) 
VPI3 

AV 
(%) 
VPI4 

AV (%) ROR1 

Anul 
12 
luni 

18 
luni 12 luni 

18 
luni 12 luni 

18 
luni 12 luni 18 luni 12 luni 

18 
luni 

2016 100 100 93,01 96,23 76,63 77,76 76,63 77,76 75,34 96,57 
2015 100 100 96,06 99,36 96,06 93,39 96,06 93,39 79,4 94,14 

 
 În ceea ce priveşte acoperirea vaccinală a copiilor până la 12 luni se observă 

diferenţe, dar până la sfârşitul anului 2016 se remarcă o scădere destul de 
semnificativă de la peste 90%, în anul 2015 s-a ajuns la 77%. Cauzele se datorează 
faptului că Ministerul Sănătăţii nu a asigurat cantitatea de vaccin cerut la vaccinurile 
Hexavalente (DTPa-VPI-Hib-HB) vaccinuri care sunt necesare a fi administrate la copii 
până la 12 luni. Lipsa totală a vaccinului Tetravalent (DTPa-VPI) şi în parte a vaccinului 
RRO la vară. 

Dozele primite la sfârşitul anului 2016 au perturbat activitatea de recuperare 
fiindcă nu erau în cantitate suficientă şi nu s-a putut satisface CMF-urile numai la cei 
prioritari a fi vaccinaţi la 2 luni. 

Acţiuni de vaccinare suplimentară: vaccinare antipolio campanie și CATCHUP, 
organizat în anul 2015. O acţiune amplă de identificare a celor rămaşi nevaccinaţi 
complet cu VPI. Astfel s-a recuperat 35% la copii de vârsta 2 ani - 6 ani cu VPI, copii 
rămaşi restanţieri la 1, 2, 3 sau a 4-a doză 
 

b. Subprogramul de vaccinări opţionale pentru grupele de risc  
Activităţi derulate: 
Campanii de vaccinare antigripale : 
Doze primite în 2015........... 3570 
Doze primite în 2016...........2800 
Personal la risc catagrafiat în anul 2015: 11197 vaccinaţi 3570 
Personal la risc catagrafiat în anul 2016: 11206  vaccinaţi 2800 
 
2. Activităţi derulate in cadrul Programului I.2. de supraveghere şi 

control a bolilor transmisibile prioritare 
- supravegherea epidemiologică a bolilor transmisibile, intervenţia în focar şi 

derularea de studii epidemiologice de evaluare a incidenţei şi prevalenţei bolilor 
infecţioase. 

- în anul 2016 au fost verificate şi validate 90 fişe unice de boli 
transmisibile, toate cazurile fiind investigate etiologic iar în anul 2015 au fost 
verificate şi validate 154 fişe unice de boli transmisibile, toate fiind de asemenea 
investigate etiologic  

- supravegherea gripei şi a virozelor respiratorii: în anul 2016 a fost înregistrat 
un număr de 71.638 cazuri IACRS, 14.985 cazuri de infecţii respiratorii. În 
anul 2015 a fost înregistrat un număr de 79.095 cazuri ARI, 15.922 cazuri de 
infecţii respiratorii inferioare si un singur caz de gripă. Se observă o creştere a 
cazurilor de IACRS în anul 2015 cu 9,43%, cazurile ARI nu arată modificări. Nu se 
poate vorbi în cei 2 ani, de activitate gripală, fiind identificate câte un caz în fiecare an. 
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a). Supraveghere şi control al infecţiei HIV 
- s-a asigurat testarea gratuită a gravidelor pentru o depistare precoce. 
- au fost testate grupele de populaţie cu risc de a transmite infecţia. Testele au 

fost asigurate în permanenţă. 
- toţi bolnavii monitorizaţi au fost testaţi şi standardizaţi periodic prin Centrul 

Regional HIV-SIDA Braşov fiindu-le asigurat necesarul de medicamente pentru 
tratamentul ARV – antiretrovira 

- s-au derulat programe de consiliere a acestora pentru a le asigura un 
comportament sigur al persoanelor care trăiesc cu HIV-SIDA;  

- prin medicii de familie şi ginecologi toate gravidele au fost consiliate pretestare. 
În 2016 au fost depistate 4 cazuri noi, faţă de 6 cazuri în 2015.  

Judeţul nostru nu s-a confruntat cu probleme privind achiziţia medicamentelor ARV. 
 

b). Supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale. 
Se observă o creştere a cazurilor în 2016 cu 50%. În anul 2015 a fost raportat 

un număr de 17 infecţii nosocomiale, faţă de 34 infecţii nosocomiale în anul 2016. 
Nu au fost înregistrate focare de infecţii nosocomiale, nici cazuri grave, care să 

necesite implicarea D.S.P.-ului. 
Din iulie 2014 s-a început supravegherea infecţiei cu Clostridium difficile, în anul 

2015 au fost investigate 25 cazuri de infecţie iar în cursul anului 2016, 31 de cazuri 
de infecţie, conastatându-se o creştere cu 20% a infecţiilor 

 
În domeniul autorizării, avizării: 
În anul 2016 au fost autorizate un număr de 52 unităţi sanitare, s-au acordat 13 

vize, 2 asistenţă de specialitate, 5 notificări. 
În anul 2015 au fost autorizate un număr de 46 unităţi sanitare, s-au acordat 5 

vize, 1 certificarea conformităţii, 3 asistenţă de specialitate, 2 notificări. 
 

2. Igiena mediului şi alimentaţiei 
 
a). Domeniul privind protejarea sănătăţii publice prin prevenirea 

îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanţi din mediul de viaţă  
 

Acţiunea 2015 2016 
Supravegherea apei potabile distribuite în sistem centralizat în 
zonele de aprovizionare mari (inclusiv determinări de laborator) 

362 probe 341 probe 

Evaluarea calităţii apei de îmbăiere (inclusiv determinări de 
laborator) 

21 probe 21 probe 

Supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acută infantilă 
generată de apa din fântână 

0 caz 2 cazuri 

Monitorizarea apelor potabile îmbuteliate – altele decât apele 
minerale naturale sau decât apele de izvor 

4 probe - 

Supravegherea calităţii apei potabile distribuite în sistem 
centralizat în zonele de aprovizionări mici 

4 probe - 2 
chestionare 

5 probe – 5 
chestionare 

Monitorizarea intoxicaţiilor acute neprofesionale cu pesticide 13 cazuri; 1 
deces 

8 cazuri 

Monitorizarea şi inspecţia modului de gestionare a deşeurilor 
rezultate din activităţi medicale - completare machete trimestriale 

96 rapoarte 84 rapoarte 
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b). Domeniul privind protejarea sănătăţii publice prin prevenirea 
îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari şi de nutriţie 

- Monitorizarea consumului de aditivi alimentari 
- Monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare; catagrafiere 
- Monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii; 
- Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe; 

catagrafiere; 
- Monitorizarea apelor minerale îmbuteliate;  
- Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consumul uman; 
- Evaluarea riscului chimic şi bacteriologic al  alimentelor cu destinaţie nutriţională 

specială; 
- Rolul alimentului în izbucnirile de toxiinfecţii alimentare din România; 

 
Anul 

2015 2016 
0 caz 0 caz 

- Verificarea respectării limitelor de migrare pentru materialele şi obiectele care vin 
în contact cu alimentele; 

 
c). Alte activităţi desfăşurate în cadrul Compartimentului Igiena 

Alimentaţiei şi Igiena Mediului 
 

Acţiunea 2015 2016 
Analizarea şi evaluarea conformării proiectelor privind igiena şi 
sănătatea publică, la amplasarea, amenajarea, construirea şi 
pentru funcţionarea unei unităţi, care desfăşoară o activitate cu 
risc pentru sănătatea populaţiei - Proiecte din domeniul 
nealimentar/alimentar, notificări, negaţii, fonduri europene – 
asistenţă de specialitate de sănătate publică  

61 152 

Analiza şi investigaţia sanitară care condiţionează din punct de 
vedere tehnic şi juridic, punerea în funcţiune activităţi în obiective 
de interes public - Documentaţii FEADR, declaraţii ţRC Covasna – 
ASF – uri, certificate de conformitate 

63 99 

Participare la şedinţele CAT la APM şi Consiliul Judeţean -
Documentaţii PUD, PUZ, PAC; Acord de mediu, respectiv 
autorizaţie sau aviz de mediu 

37 36 

Elaborare PLAM şi PRAM (Plan de activitate local şi regional de 
mediu) 

semestrial semestrial 

Activităţi de teren: recoltări de probe de apă în cadrul 
monitorizării de audit a calităţii apei potabile şi la cerere recoltări 
probe de alimente, materie primă la cerere, verificarea 
obiectivelor supuse autorizării din punct de vedere a respectării 
legislaţiei sanitare în vigoare 

439 probe 500 probe 

 
3. Igiena colectivităţilor de copii/tineret 
 

Acţiunea 2015 2016 
Controale igienico sanitare efectuate în taberele din judeţul 
Covasna 

5 4 

Controale igienico sanitare în Centrele de Plasament şi Case 221 143 
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Familiale, precum şi în unităţile preşcolare şi şcolare din judeţul 
Covasna 
Acordare la cerere ASF şi negaţii pentru proiecte pentru unităţile 
de învăţământ din judeţul Covasna 

75 35 

 
4. Medicina muncii şi igiena radiaţiilor 
a). Protejarea stării de sănătate a populaţiei împotriva expunerii la surse 

naturale de radiaţii 
 

Acţiunea 2015 2016 
Supravegherea conţinutului radioactiv natural al alimentelor şi al 
apei potabile conform Recomandării 200/473 Euratom 

192 171 probe 

40 probe de 
apă 

10 probe de 
apă 

5 zone 
monitorizate 

5 zone 
monitorizate 

Monitorizarea radioactivităţii apei potabile conform Legii 
458/2002 

320 
parametri 

monitorizați 

80 parametri 
monitorizați 

Monitorizarea  expunerii natural la radon 10 
determinări 

- 

Informarea şi educarea pentru sănătate în domeniul radiaţiilor 
ionizante  

Nu s-a 
aplicat 

21 fișe 

Informarea şi educarea pentru sănătate în domeniul radiaţiilor 
ionizante  naturale 

Nu s-a 
aplicat 

31 fișe 

 
b). Alte activităţi desfăşurate in cadrul Compartimentului Medicina 

Muncii şi Igiena Radiaţiilor 
 

Acţiunea 2015 2016 
Centralizarea şi analiza situaţiei angajaţilor expuşi la noxe - 
Determinări: aero-microfloră, sonometrii 

42 195 

Implementarea programelor privind protejarea sănătăţii şi 
prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc ocupaţionali 

55 70 

Participarea la încadrarea locurilor de muncă în condiţii 
deosebite şi speciale 

51 70 

Evaluarea factorilor de risc ocupaţionali - Controale, buletine de 
expertiză, procese verbale 

117 98 

 
Acţiuni de inspecţie şi control 
Acţiuni în domeniul inspecţiei şi controlului privind acţiunii factorilor de mediu 

pentru protejarea şi prevenirea îmbolnăvirii populaţiei 
 
Nr.
crt. 

Categoria de probleme pentru care se 
efectuează controlul sanitar 

Nr. controale 
efectuate 

2015 

Nr. controale 
efectuate 

2016 
1. Alimentarea cu apă potabilă 88 50 
2. Control produse cosmetice 920 1514 
3. Igiena alimentară 923 845 
4. Controlul condiţiilor igienico-sanitare în 

unităţi sanitare 
480 242 
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5. Controlul condiţiilor igienico-sanitare în 
unităţi de învăţământ 

360 450 

 TOTAL 2.771 3.101 
 

Programul naţional de evaluare, promovare a sănătăţii şi educaţie 
pentru sănătate 

a). Intervenţii pentru un stil de viaţă sănătos, campanii IEC conform 
calendarului stabilit  

  
Acţiunea 2015 

acţiuni 
2016 

acţiuni 
Campania „Ziua Mondială a contracepţiei” 36 12 
Campania „Săptămâna Europeană de Prevenire a Cancerului de 
Col Uterin” 

5 3 

Campania „Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului” 5 3 
Campania „Ziua Internaţională a Sindromului Down” - 2 
Campania „Ziua Mondială a Sănătăţii ţrale” 44 6 
Campania „Ziua Mondială de luptă împotriva TBC” 5 1 
Campania „Ziua Mondială a Apei” 1 1 
Campania „Ziua Mondială a Sănătăţii” 5 12 
Campania „Săptămâna Europeană a Vaccinării” 5 3 
Campania „Ziua Mondială de Luptă Împotriva Hipertensiunii 
Arteriale” 

- 10 

Campania „Ziua Mondială de Luptă împotriva obezităţii” - 4 
Campania „Ziua Mondială fără Tutun” 6 13 
Campania „Ziua Mondială Luptă împotriva Abuzului şi Traficului 
Ilicit de Droguri” 

- 4 

Campania „Luna Naţională împotriva alcoolismului” 4 3 
Campania „Săptămâna Mondială a alăptării” 5 3 
Campania „Ziua Mondială a Surdităţii” - 6 
Campania „Ziua Naţională Antitutun” 20 15 
Campania „Ziua Mondială a Diabetului” 3 - 
Campania „Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilități” - 6 
Campania „Ziua Mondială HIV/SIDA” 1 1 

 

Casa de Asigurări de Sănătate Covasna este instituţie publică, de interes 
local, cu personalitate juridică, organizată în baza Legii nr. 95/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare, având rolul de a aplica politica şi strategia generală a Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
în raza de competenţă. 

Contractarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale 
acordate ambulatoriu  

În vederea asigurării calităţii serviciilor medicale de care beneficiază asiguraţii, 
Casa de Asigurări de Sănătate Covasna a încheiat contracte de furnizare servicii 
medicale, medicamente şi dispozitive medicale numai cu furnizori autorizaţi şi evaluaţi 
conform prevederilor legale şi în condiţiile respectării de către furnizori a criteriilor de 
calitate a asistenţei medicale pe toate tipurile de asistenţă medicală. 

Pentru asigurarea accesului populaţiei judeţului la servicii medicale, medicamente 
compensate şi gratuite şi dispozitive medicale au fost încheiate 236 contracte în anul 
2016, în următoarea structură: 
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Număr contracte 

încheiate 
Nr. 
Crt. Tipul de asistenţă medicală 

2015 2016 
1. Asistenţă medicală primară  105 104 
2. Asistenţă medicală ambulatorie de specialitate 15 17 
3. Asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile 

paraclinice 
11 12 

4. Asistenţă medicală de recuperare-reabilitare ambulatoriu 9 9 
5.  Asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea 

de medicină dentară 
21 21 

6. Asistenţă medicală spitalicească 5 4 
7. Îngrijiri la domiciliu 4 3 
8. Acordarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în 

ambulatoriu 
38 37 

9. Acordarea dispozitivelor medicale  68 66 
 

Asistenţă medicală spitalicească 
În anul 2016 au fost încheiate un număr de 4 contracte cu furnizorii de servicii 

spitaliceşti din judeţul Covasna. 
Situaţia privind numărul de cazuri externate precum şi a sumelor decontate se 

prezintă, comparativ cu anul 2015 se prezintă astfel: 
 
 2015 2016 % (+/-) 
Număr de cazuri externate decontate de CAS Covasna 42.910 42.297 - 1,43 
Număr de cazuri/servicii medicale rezolvate în regim de 
spitalizare de zi decontate de CAS Covasna 

11.888 11.162 - 6,11 

Plăţi efectuate în anii 2015-2016 pentru plata serviciilor 
medicale spitaliceşti – mii lei -  

69.158,56 69.253 0,14 

 
Se observă că în anul 2016 s-a înregistrat o creştere foarte mică (0,14%) a 

sumelor decontate unităţilor spitaliceşti. 
 

Dispozitive şi proteze medicale 
În anul 2016 au fost încheiate 66 contracte cu furnizorii de dispozitive medicale. 

În cursul anului au fost emise 5.593 decizii de aprobare dispozitive medicale, faţă de 
5.344 în anul 2015, fiind efectuate plăţi în valoare de 2.496 mii lei în 2016 şi 
2.138,12 mii lei în 2015. 

Asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile 
paraclinice 

În anul 2016 furnizarea serviciilor medicale paraclinice analize medicale de 
laborator, de radiologie, imagistică medicale au fost încheiate 12 contracte, fiind 
decontate 164.051 servicii medicale, iar în anul 2015, 168.953. Au fost efectuate 
plăţile în valoare de 2.715 mii lei în anul 2016 şi de 2.564 mii lei în anul 2015.    

 
Asistenţă medicală de îngrijire la domiciliu 

 2015 2016 % (+/-) 
Număr furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu CAS 
Covasna 

4 3 - 1 

Număr servicii medicale acordate în baza deciziilor emise de 16.256 17.231 6,0 
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CAS Covasna 
Număr îngrijiri la domiciliu corespunzătoare deciziilor de 
îngrijire la domiciliu emise 

2.685 2.813 4,77 

Numărul persoanelor beneficiare de servicii medicale de 
îngrijiri la domiciliu 

116 105 - 9,48 

Plăţi efectuate pentru plata serviciilor medicale de îngrijiri la 
domiciliu acordate asiguraţilor                      - mii lei - 

152,89 157,91 3,28 

 
Asistenţă medicală primară 

 2015 2016 % (+/-) 
Număr furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu CAS 
Covasna 

105 104 - 1 

Număr servicii medicale acordate şi decontate de CAS 
Covasna 

566.516 564.427 - 0,37 

Număr de servicii medicale incluse în plata „per capita” 748.938 736.823 - 1,62 
Plăţi efectuate pentru plata serviciilor şi a puntelor „per 
capita”                                                    - mii lei - 

14.911,13 15.214,13 2,03 

 
Servicii medicale în asistenţă de specialitate 

 2015 2016 % (+/-) 
Număr furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu CAS 
Covasna 

15 17 2 

Număr servicii medicale acordate şi decontate de CAS 
Covasna 

26.247 29.496 12,38 

Număr de consultaţii medicale decontate de CAS Covasna 140.206 140.985 0,56 
Plăţi efectuate pentru plata serviciilor şi a consultaţiilor       
                                                             - mii lei - 

4.638,78 5.083,52 9,59 

 
Asistenţă medicală de recuperare-reabilitare în ambulatoriu 

 2015 2016 % (+/-) 
Număr furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu CAS 
Covasna 

9 9 0 

Număr servicii medicale – zile de tratament acordate şi  
decontate de CAS Covasna 

68.347 48.854 - 28,52 

Număr de consultaţii medicale decontate de CAS Covasna 7.793 7.847 0,69 
Număr de persoane beneficiare de servicii medicale şi 
consultaţii decontate de CAS Covasna 

9.553 10.282 7,63 

Plăţi efectuate pentru plata serviciilor şi a consultaţiilor       
                                                             - mii lei - 

1.857 1.832 - 1,35 

 
Asistenţă medicală de medicină dentară 

 2015 2016 % (+/-) 
Număr furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu CAS 
Covasna 

21 21 0 

Număr servicii medicale/acte terapeutice decontate de 
CAS Covasna 

5.381 5.555 3,23 

Plăţi efectuate pentru plata serviciilor medicale şi a 
actelor terapeutice acordate asiguraţilor           - mii lei - 

448,04 460,0 2,67 
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Acordarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în 
ambulatoriu 
 2015 2016 % (+/-) 
Număr furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu CAS 
Covasna 

38 37 - 1 

Valoarea consumului de medicamente            - mii lei - 40.473 37.128 3,23 
Plăţi efectuate pentru medicamentele cu şi fără 
contribuţie personală acordate asiguraţilor       - mii lei - 
                                                                  

46.443,64 42.694,56 - 8,07 

 
 

b). Educaţie 
Eficientizarea sistemului educaţional, aşezarea acestuia pe un sistem valoric real 

care să stimuleze atingerea de performanţe şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor 
educaţionale în toate şcolile judeţului, a fost principala preocupare a Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Covasna în ultimii ani. 

Activitatea I.Ş.J. Covasna în anul şcolar 2015-2016 s-a axat pe următoarele 
domenii şi obiective strategice derivate din priorităţile asumate la nivel naţional: 

● îmbunătăţirea calităţii sistemului preuniversitar covăsnean: 
- creşterea performanţei şcolare prin optimizarea învăţării şi a evaluării; 
- îmbunătăţirea rezultatelor la examenele naţionale şi la concursurile şcolare; 
- acordarea unei atenţii sporite laturii educative în vederea formării 

comportamentului adecvat al elevilor şi a eliminării violenţei din mediul şcolar; 
- asigurarea calităţii sistemului educaţional prin inspecţie şcolară. 
● consolidarea capacităţii instituţionale a şcolilor 
- promovarea unui management educaţional performant; 
- gestionarea adecvată a managementului resurselor umane. 
● asigurarea accesului egal la educaţie 
- derularea unor programe adecvate pentru grupurile vulnerabile 
- stimularea performanţei  
- sprijinirea educaţiei timpurii 
- reducerea absenteismului şi abandonului şcolar 
- asigurarea egalităţii de şanse pentru toţi elevii 
● racordarea învăţământului profesional şi tehnic la piaţa muncii 
- deschiderea sistemului de educaţie şi formare profesională către mediul social, 

economic şi cultural 
- integrarea tinerilor pe piaţa muncii prin dezvoltarea de politici care să asigure 

un nivel ridicat de creştere şi de ocupare durabilă a forţei de muncă, bazate pe 
cunoaştere; 

Reţeaua şcolară de învăţământ preuniversitar a judeţului Covasna a fost 
formată, în anul şcolar 2015-2016, din 316 unităţi de toate tipurile şi nivelurile de 
învăţământ. Comparativ cu anul şcolar precedent, în urma restructurării reţelei şcolare 
în vederea optimizării cheltuielilor de personal, numărul unităţilor de învăţământ a 
scăzut cu 1 prin desfiinţarea Grădiniţei cu Program Normal nr. 3 Tg. Secuiesc.  

În anul şcolar 2015-2016, 20,56% din unităţile şcolare s-au aflat în mediul 
urban, faţă 19,82% în anul şcolar 2014-2015, iar restul în mediul rural (79,44% 
respectiv 75,18%). Din totalul unităţilor şcolare, în 62,97% (63,9% în 2014-2015) 
s-a studiat în limba maternă maghiară, în 17,86% (17,98% în anul şcolar precedent) 
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din unităţile şcolare s-a studiat în limba română, iar în 19,17% (18,93% în anul şcolar 
2014-2015) s-a studiat atât în limba maghiară cât şi în limba română. 

În anul şcolar 2015-2016 au funcţionat 80 de unităţi de învăţământ cu 
personalitate juridică. Cele mai multe unităţi şcolare cu personalitate juridică sunt şcoli 
gimnaziale – 53, urmate de licee – 18, grădiniţe – 7 şi 1 şcoală postliceală.  

Pentru anul şcolar 2015-2016 au primit autorizaţie de funcţionare 308 unităţi de 
învăţământ din cele 316 iar în anul şcolar 2014-2015, 311 unităţi de învăţământ din 
cele 317. Motivele neautorizării au fost: lipsa apei potabile sau fără apă curentă. 

A fost acordată o atenţie sporită pregătirii şcolilor pentru începerea noului an 
şcolar, în fiecare unitate şcolară fiind realizate lucrări de igienizare, reparaţii curente. 
Reparaţiile capitale şi reabilitările s-au efectuat, în general, într-un volum foarte redus, 
în funcţie de sumele alocate prin consiliile locale. 

Referitor la situaţia autorizaţiilor de securitate la incendiu eliberate de 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Covasna, din cele 432 clădiri aparţinând celor 
315 unităţi de învăţământ, 33 au primit autorizaţie, pentru 54 unităţi şcolare este 
obligatorie obţinerea autorizaţiei de securitate la incendii. Pentru 345 de şcoli s-a 
indicat neobligativitatea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu.   

În ceea ce priveşte reţeaua de învăţământ existentă în anul şcolar 2015-2016 
aceasta se prezintă astfel: 

 
 An şcolar 2014-2015 An şcolar 2015-2016 
Grupe preşcolari 346 349 
Clase primare 135 633 
Clase gimnaziale 393 469 
Clase în licee 246 233 
Clase învăţământ profesional 46 54 
Clase postliceaale 29 22 

 
Dacă în anul şcolar 2014-2015 au funcţionat în total 198 de clase cu învăţământ 

simultan, în anul şcolar 2015-2016, numărul acestor clase a scăzut la 141.  
Se constată o creştere cu 6 a numărului total de clase supraefective în cazul 

învăţământului gimnazial şi cu 21 a claselor din învăţământul liceal. 
Dacă în anul şcolar 2014-2015 se înregistra o scădere a numărului total de clase 

subefective, în anul şcolar 2015-2016 s-a înregistrat o creştere accentuată, respectiv de 
la 23 clase la 49 clase. 

Numărul total de clase simultane în învăţământul primar a cunoscut o scădere în 
anul şcolar 2015-2016 de la 148 clase în anul şcolar precedent, la 105 clase.  

Numărul total al posturilor didactice în anul şcolar 2015-2016 a fost de 2.881, din 
care 2.076 titulari, remarcându-se o scădere a numărului acestora faţă de anul şcolar 
precedent cu 56 posturi.  

Populaţia preşcolară şi şcolară din judeţul Covasna la începutul anului şcolar 
2015-2016 totaliza 34.379 copii şi elevi cu 965 elevi mai puţini faţă de anul şcolar 
precedent, din care: 

 
 An şcolar 2014-2015 An şcolar 2015-2016 
Preşcolari 7.015 6.825 
Învăţământ  primar 11.614 11.406 
Învăţământ gimnazial 9.006 8.785 
Învăţământ liceal 6.057 5.632 
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Învăţământ profesional 997 1.228 
Învăţământ post-liceal 655 503 

 
În privinţa evoluţiei efectivelor de elevi, se constată menţinerea tendinţei de 

scădere în cazul învăţământului preşcolar (în anul şcolar 2015-2016, sunt înscrişi cu 
190 de copii mai puţin comparativ cu anul şcolar 2014-2015). În învăţământul primar 
se înregistrează o scădere cu 208 copii faţă de anul şcolar precedent.  

În cazul învăţământului gimnazial, efectivele de elevi au înregistrat de asemenea o 
scădere semnificativă comparativ cu anul şcolar precedent cu 221 elevi.   

În învăţământul liceal se menţine tendinţa de scădere a efectivelor de elevi, fapt 
motivat prin reînfiinţarea claselor de învăţământ profesional. Efectivul de elevi din ciclul 
liceal a scăzut, în anul şcolar 2015-2016 cu 425 elevi, comparativ cu anul şcolar 2014-
2015.  

Înfiinţarea claselor de învăţământ profesional a determinat o creştere a numărului 
de elevi înscrişi la această formă de învăţământ, cu 231 elevi. O scădere a efectivelor 
se constată în cazul învăţământului postliceal, unde acestea au scăzut cu 152 elevi 
comparativ cu anul şcolar 2014-2015 şi cu 321 elevi comparativ cu anul şcolar 2013-
2014.   

Rezultatele elevilor - comparativ cu anul şcolar precedent, numărul elevilor 
înscrişi a scăzut cu 201, în vreme ce, diferenţa dintre elevii înscrişi/rămaşi este de 
1.071 elevi.   

 Procentul de promovare a cunoscut o creştere comparativ cu anul şcolar 
precedent, de la 93,99% la 95,59% la.  

Numărul elevilor repetenţi a înregistrat o creştere de la 1.199 în anul şcolar 2014-
2015, la 1.255 în anul şcolar 2015-2016 în vreme ce numărul elevilor cu situaţia 
şcolară neîncheiată a înregistrat o uşoară scădere de la 564 în anul şcolar 2014-2015 la 
491 în anul şcolar 2015-2016.  

 
Evaluarea naţională la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a – s-a 

desfăşurat conform OMEN nr. 5123/2014, în toate unităţile de învăţământ din judeţ, 
toate testele administrate precum şi întreaga documentaţie rezultată în urma 
administrării şi evaluării testelor s-a arhivat la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ. 

 
Evaluarea naţională a elevilor de clasa a VIII-a: 
- s-a realizat cu respectarea prevederilor OMECS nr. 5081/2015 
- procentul foarte bun de prezenţă la examen: limba şi literatura română: 97,65%, 

limba şi literatura maghiară 97,81%, matematică 97,25% iar în anul şcolar 2014-2015, 
prezenţa a fost de 97,68% 

- procentul bun de promovare la toate disciplinele la care s-a susţinut evaluarea 
naţională (65,11% limba şi literatura română, iar în anul şcolar precedent de 
75,16%, 94,23% limba maghiară faţă de 95,93% în 2014-2015 şi 69,93% 
matematică, iar în anul şcolar precedent de 78,32%); 

- numărul relativ mic de contestaţii depuse în urma evaluărilor (66 contestaţii în 
2016 şi 92 în 2015). 

 
Admiterea în clasa a IX-a - pentru anul şcolar 2016-2017 au fost planificate şi 

aprobate 78 clase din care 52 pentru învăţământul liceal (48 clase pentru 
învăţământul de zi, 2 clase pentru învăţământul cu frecvenţă redusă şi 2 clase pentru 



 32 

învăţământul seral), 24 clase pentru învăţământul profesional şi 2 clase pentru 
învăţământul special. 

În anul şcolar 2015-2016 au fost planificate şi aprobate 80 clase din care 54 
pentru învăţământul liceal (49 clase pentru învăţământul de zi, 2 clase pentru 
învăţământul cu frecvenţă redusă şi 3 clase pentru învăţământul seral), 24 clase pentru 
învăţământul profesional şi 2 clase pentru învăţământul special. 

 
La prima repartizare computerizată au participat 1.455 elevi pentru admitere în 

judeţul Covasna (1.423 elevi din judeţ şi 32 din alte judeţe), din care au fost 
repartizaţi 1.446 elevi 104 elevi din judeţul Covasna, au optat pentru continuarea 
studiilor la licee din alte judeţe.  

Pentru anul şcolar 2015-2016 au participat 1.522 elevi pentru admitere în judeţul 
Covasna (1.488 elevi din judeţ şi 34 din alte judeţe), din care au fost repartizaţi 1.510 
elevi 61 elevi di judeţul Covasna, au optat pentru continuarea studiilor la licee din alte 
judeţe.  

La a II-a repartizare computerizată au participat 8 elevi din judeţ. Prin 
repartizarea computerizată din 11 elevi participanţi au fost repartizaţi în judeţ 5 elevi şi 
2 elevi în alte judeţe. 

La a II-a repartizare computerizată pentru anul şcolar 2015-2016 au participat 18 
elevi - 17 din judeţ şi un elev din alt judeţ, fiind repartizaţi în judeţ 13 elevi şi 4 elevi în 
alte judeţe. 

În cadrul etapei a III-a a admiterii, au fost repartizaţi în cadrul şedinţei 
publice, 71 elevi la învăţământul liceal de zi iar pentru anul şcolar 2015-2016, 82 elevi. 

Din cele 48 de clase planificate la învăţământul liceal de zi, au fost realizate 46, 
cu efectiv mediu de 25,89 elevi/clasă, existând şi trei clase sub efectiv la secţia 
română filiera vocaţională de la Liceul de Arte „Plugor Sandor” Sf. Gheorghe, respectiv 
la filiera tehnologică de la Liceul Tehnologic „Apor Peter” din Tg. Secuiesc, precum şi o 
clasă secţia maghiară, filiera teoretică, real Liceul Tehnologic „Baroti Szabo David” din 
Baraolt. Clasele nerealizate aparţin filierei tehnologice, secţia română de la Liceul 
„Korosi Csoma Sandor” Covasna, respectiv secţiei maghiare de la Liceul Tehnologic 
„Kos Karoly” din Sf. Gheorghe.  

 
Bacalaureat 2016 - în sesiunea iunie-iulie la examen s-au înscris 1.305 elevi, 

dintre care s-au prezentat 1.230 (94,25%). Procentul de promovare, înainte de 
contestaţii a fost de 65,61%, iar după analizarea contestaţiilor procentul a crescut la 
66,67%. 

Bacalaureat 2015 - în sesiunea iunie-iulie la examen s-au înscris 1.521 elevi, 
dintre care s-au prezentat 1.325 (87,11%). Procentul de promovare, înainte de 
contestaţii a fost de 62,78%, iar după analizarea contestaţiilor procentul a crescut la 
63,89%. 

Participarea la olimpiade şi concursuri şcolare - în cursul anului au participat 
la etapele judeţene de olimpiadă un număr total de 2.245 elevi, cu 168 elevi mai 
puţini faţă de anul şcolar precedent, fiind obţinute un număr de 656 premii (125 
premii I, 107 premii II, 126 premii III şi 298 menţiuni) cu unul mai puţin faţă de anul 
precedent. 

La etapele naţionale a olimpiadelor şcolare, au fost obţinute 5 premii I, 3 premii 
II, 4 premii III, 4 menţiuni şi 10 alte premii. În anul şcolar 2015-2016 au fost obţinute 
5 premii I, 2 premii II, 10 premii III, 4 menţiuni şi 20 alte premii.  
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În cadrul olimpiadelor internaţionale au fost obţinute 3 premii I, 6 premii II, 2 
premii III, 3 menţiuni şi 2 alte premii. 

În anul şcolar 2015-2016 au fost organizate: 
- concursuri judeţene – 3.942 participanţi fiind obţinute în total 698 premii (144 

premii I, 134 premii II, 125 premii III, 295 menţiuni);  
- interjudeţene (regionale) – 171 participanţi fiind obţinute în total 65 premii (17 

premii I, 16 premii II, 14 premii III şi 18 menţiuni);  
- naţionale – 552 participanţi fiind obţinute în total 132 premii (27 premii I, 23 

premii II, 18 premii III, 48 menţiuni şi 16 premii speciale); 
- internaţionale – 11 participanţi fiind obţinute în total 3 premii (1 premiu I, 1 

premiu III, 1 menţiune).   
Prin intermediul Casei Corpului Didactic Covasna au fost oferite programe 

variate de formare continuă pentru cadrele didactice din reţeaua de învăţământ 
preuniversitar a judeţului. În anul şcolar 2015-2016 programele acreditate MENCŞ, 
autorizate ANC şi avizate de MENCŞ au fost distribuite în pachete tematice: „Noi 
didactici în predarea-învăţarea disciplinelor şcolare”, „Evaluarea în şcoală şi pentru 
şcoală”, „Abordări moderne ale educaţiei”, Utilizarea tehnologiilor moderne în 
activitatea educativă”, „Educaţie pentru sănătate”, „Management instituţional”, 
„Managementul clasei”, „Self-management şi dezvoltarea în carieră”, „Abordări creative 
ale problemelor educaţionale ale copiilor cu cerinţe educative speciale”, „Programe 
compacte de perfecţionare (tabere)”, „Cursuri autorizate ANC”.     

În total au fost solicitate 69 cursuri la care s-au înscris 2.655 cursanţi. Au fost 
finalizate în total 53 cursuri de către 2.302 absolvenţi. 

 Numărul de personal care a participat la acţiuni de formare în cadrul anului şcolar 
2014-2015 a fost de 1.887.  

 
În ceea ce priveşte Programele şi Proiectele europene în cursul anului şcolar 2015-

2016 au fost continuate proiectele începute în anii anteriori. Au fost depuse noi cereri 
de finanţare în cadrul Proiectului ERASMUS+. În judeţul Covasna mai multe unităţi de 
învăţământ au derulat proiecte în cadrul Programului ERSMUS+: 

- Liceul Teoretic „Mikes Kelemen” în colaborare cu unităţi de învăţământ din 
Franţa; 

- Liceul Teologic Reformat Tg. Secuiesc în colaborare cu unităţi de învăţământ din 
Ungaria şi Olanda; 

- Şcoala Gimnazială „Kriza Janos” partener al unui proiect în colaborare cu unităţi 
de învăţământ din România, Ungaria şi Olanda; 

- Liceul Tehnologic „Puskas Tivadar” Sf. Gheorghe partener al unui proiect în 
colaborare cu unităţi de învăţământ din Ungaria şi Germania. 

- Colegiul Naţional „Szekelx Miko” Sf. Gheorghe partener al unui proiect al cărui 
coordonator este Fundaţia Fay Andras; 

- Grădiniţa cu Program Prelungit „Gulliver” Sf. Gheorghe beneficiarul unui proiect 
în parteneriat cu o instituţie de învăţământ din Slovenia; 

- Şcoala Specială Sf. Gheorghe beneficiara unui proiect de mobilitate pentru 
cadrele didactice.   

În cursul anului şcolar 2015-2016 au fost finalizate 3 proiecte în cadrul 
Programului Erasmus+, de ele beneficiind 120 elevi şi 24 profesori.  

În cursul anului şcolar 2015-2016 şi 2016-2017 au continuat alte programe şi vor 
fi în derulare alte 5 proiecte în cadrul Programului Erasmus+ cele 7 unităţi de 
învăţământ, 77 cadre didactice şi 685 elevi. 
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Un alt proiect implementat în judeţ este United in Diversity, proiect comunitar 
european, fiind selectate şi participând 7 unităţi de învăţământ: Grădiniţa cu Program 
Prelungit „Pinochio” Sf. Gheorghe, Grădiniţa cu Program Prelungit „Manocska” Tg. 
Secuiesc, Şcoala Gimnazială „Mikes Kelemen” Zagon, Liceul Teoretic „Mircea Eliade” 
Întorsura Buzăului, Şcoala Gimnazială „Jancso Benedek” Ghelinţa, Şcoala Gimnazială 
„Gaal Mozes” Baraolt, Şcoala Gimnazială „Molnar Jozsias” Tg. Secuiesc. 

Programul „A doua şansă”  - program educaţional al cărui obiectiv iniţial a fost 
(re)integrarea în educaţie a unui număr de 350 persoane care au abandonat studiile şi 
care, au fost încurajate să-şi finalizeze studiile minime obligatorii. La acest program s-
au un număr de 487 persoane (137 peste numărul planificat iniţial), 386 finalizând şi 
absolvind cursurile. 

Proiectul ROSE (Proiectul privind Învăţământul Secundar) – proiect implementat la 
nivel naţional de către Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanţare Externă. 
Acest proiect se va implementa în perioada 2016-2022 şi vizează liceele cu performanţe 
educaţionale scăzute din învăţământul public din România, prin intermediul unor 
scheme de granturi, având două scopuri majore: îmbunătăţirea calităţii serviciilor 
educaţionale furnizate şi creşterea ratelor de tranziţie a elevilor către învăţământul 
terţiar. 

 
Facilităţi acordate elevilor 
- Programul „EURO 2000” - acordare unui ajutor de 200 € pentru achiziţionarea 

de calculatoare pentru elevii şi studenţii proveniţi din familiile cu venituri reduse: număr 
de beneficiari în anul 2015: 250 fiind plătită suma totală de 221.923 lei. Pentru anul 
2016 numărul beneficiarilor a fost de 136, nefiind plătite încă sumele necesare. 

- Programul naţional de protecţie socială „Bani de liceu” - acordarea unui sprijin 
financiar elevilor proveniţi din familiile cu venituri reduse conform H.G. nr. 1488/2004: 
numărul mediu lunar de beneficiari în anul 2015 fiind de 317, suma totală plătită în 
2015 fiind de 323.532 lei, iar în 2016 număr mediu lunar de beneficiari 299, fiind 
plătită în total suma de 445.775 lei. 

- Programul naţional „Bursa profesională” - program de protecţie socială care 
are în vedere acordarea unui sprijin financiar elevilor care frecventează învăţământul 
profesional conform H.G. nr. 1062/30.11.2012. Numărul mediu de beneficiari în 2015-
2016 a fost de 1029. Total sume plătite în 2016: 1.920.430 lei.  

- Bursă de performanţă „Meritul Olimpic” numărul beneficiarilor în 2016 a fost 
de 8 elevi, fiind plătită suma de 30.984 lei.  

- Rechizite şcolare - în cadrul acestui program au fost achiziţionate în anul 2015 
– 5.133 pachete în sumă totală de 132.757,02 lei iar în anul 2016 au fost contractate 
– 4.464 pachete. 

- Transport şcolar – numărul mediu de beneficiari în 2016 a fost de 1.657 elevi, 
suma plătită în 2015 a fost de 898.234 lei iar în anul 2015 de 685.450 lei. 

- În cursul anului şcolar 2015-2016 a continuat derularea în judeţul Covasna a 
Programului guvernamental “Lapte şi corn” pentru preşcolari şi şcolari, stabilit 
prin O.U.G. nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru 
elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din 
grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore. Programul se aplică la nivelul judeţului 
Covasna pentru un număr de aproximativ 24.707 de preşcolari şi şcolari din ciclul 
primar şi ciclul gimnazial, contractele încheiate de Consiliul Judeţean Covasna fiind 
multianuale. Firmele care asigură aceste produse în judeţ sunt: S.C. DORNA S.A. Vatra 
Dornei şi S.C. PAN ABAX S.R.L. Bicfalău 
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Programului guvernamental „Încurajarea consumului de fructe 
proaspete în şcoli”. Beneficiari fiind cei 20.421 elevii din clasele I-VIII, iar în anul 
şcolar 2014-2015 au beneficiari 20.505 elevi. 
 
 

c). Cultură 
Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Covasna are ca 

responsabilitate primordială, protejarea patrimoniului cultural naţional, imobil şi mobil, 
existent la nivelul judeţului, de importanţă locală sau naţională. 

Monumente istorice şi arheologie 
Activităţi 2015 2016 

Activităţi privind analiza documentaţiilor tehnice şi 
de urbanism depuse pentru avizare la Comisia 
Zonală şi Naţională 

  

- documentaţii depuse spre avizare total din care: 86 98 
- documentaţii de urbanism 3 PUZ 2 PUZ+2 PUG 
- documentaţii tehnice pt avizare  78 92 
- documentaţii pt intrare în legalitate 5 2 

- situaţia avizărilor:   
- avize favorabile pt documentaţii tehnice, total, din 

care: 
66 59 

- avize fără condiţii 49 42 
- avize cu condiţii 17 17 

- comunicări emise, total, d.c.: 31 36 
- rezolvate 22 13 

- avizate favorabil şi înaintate Comisiei Naţionale - 2 docum PUZ 
- 4 doc tehnice 
pt monumente 

istorice de 
categ A 

- 1 docum PUZ 
- 4 doc tehnice 
pt monumente 

istorice de 
categ A 

- soluţii pt intervenţii asupra clădirilor 29 24 
Controale privind starea de conservare a 
monumentelor istorice 

84 83 

Participare la şedinţe CZMI 02 Braşov privind avizarea 
documentaţiilor tehnice de urbanism 

11 11 

Solicitări de preemţiune pt monumente istorice categ. B 1 1 
Venituri realizate din activitatea de avizare 8.657 lei 26.601 lei 
Controale la obiectivele arheologice şi şantiere de cercetare   

 
 
 
Compartimentul patrimoniu mobil 
A desfăşurat activităţi de îndrumare şi control la deţinătorii de bunuri şi valori 

cultural-patrimoniale mobile, muzee, instituţii ecleziastice. 
 

d). Activitatea în domeniul tineretului şi sportului 
 
Compartiment Sport 
Ca număr de medalii la Campionatele Naţionale şi Cupa României, anul 2016 a 

fost mult mai productiv, sportivii noştri au obţinut 294 de medalii faţă de 195 în anul 
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2015. Dacă ne referim numai la sporturi olimpice, anul 2016 a adus 75 de medalii 
faţă de 61 de medalii în anul 2015. Atât în anul 2016 cât şi în 2015, câte 10 ramuri 
de sport au adus medalii pentru judeţul nostru. 
 
Tabel comparativ cu medaliile obţinute la Campionatele Naţionale şi Cupa României 
 

Aur Argint Bronz Total Ramuri de sport 
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Alpinism    1  3  4 
Atletism 4 5 1 6 4 3 9 14 
Baschet  1 2 1 0 0 1 2 3 

Culturism  1 0 0 0 3 0 4 0 
Duatlon-triatlon 3 3 2 4 2 0 7 7 

Ecvestră  0 0 1 0 0 0 1 0 
Înot  1 3 1 2 1 0 3 5 
Judo  3 5 2 5 2 6 7 16 

Ju-jitsu 13 28 17 18 16 22 46 68 
Karate  27 36 26 51 31 60 84 147 

Lupte libere  10 10 8 5 13 15 31 30 
Tenis de masă 0 0 0 0 1 0 1 0 

TOTAL 63 92 59 92 73 110 195 294 
 

La competiţiile internaţionale: Jocurile Olimpice, (unde am avut o reprezentantă la 
atletism - Claudia Bobocea), Campionatele Mondiale, Campionatele Europene, 
Campionatele Balcanice şi Campionatele Internaţionale ale României rezultatele anului 
2016 sunt mai slabe, 16 medalii faţă de 36 în anul 2015. Dacă ne referim la 
sporturile olimpice, anul 2016 a adus numai 9 medalii faţă de 2015 când am avut 10 
medalii. Aceste medalii în anul 2015 au fost aduse la 5 ramuri de sport iar în anul 
2016 la 6 ramuri de sport. 
 

 

 
Tabel comparativ cu medaliile obţinute la Competiţiile Internaţionale oficiale 

Aur Argint Bronz  
2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Alpinism 1 - CB  2 - CB  20 - CB  
Atletism  1 Cupa Europei 

1 Int României  
1 - CB 1 - CB 

1 Int 
României 

1- CB  1 - CB 

Ecvestra  2- CB     
Ju Jitsu  2- CB 1 - CM 

1 - CB 
 1 - CM 2 - CB 

Karate 7 - CE  5 - CE  6 - CE 2 - CE 

Lupte libere 1 - CM 
2 Int.României  

1-CE 
1-CB 

1 - CM  1 - CE 
1 Int. 
României 

2 - CB  
 

Triatlon - 
duatlon 

   1- CE   

TOTAL 13 7 12 2 11 7 
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Legendă: 
CM – Campionat Mondial 
CE – Campionat European  
CB – Campionat Balcanic 
 
Numărul  protocoalelor sau convenţiilor de parteneriat încheiate cu cluburile şi 

asociaţiile sportive, primăriile, inspectoratul şcolar judeţean şi alte instituţii prezintă o 
creştere la 58 în anul 2016 faţă de 55 în anul 2015. 

Ca număr de participanţi angrenaţi în concursurile organizate în judeţul Covasna, 
în anul 2016 am avut un număr mai mic 12.695 de sportivi faţă de 13.284 în anul 
2015. 

În anul 2016 a fost un număr mai mic de concursuri organizate: 81 faţă de 91 în 
anul 2015. În calendarul competiţional pe anul 2016 s-a propus un număr mai mare 
de competiţii ca în anul 2015 dar din cauze obiective - lipsa zăpezii, modificări în 
calendarul competiţional naţional, lipsa fondurilor cluburilor şi asociaţiilor sportive 
organizatoare - nu s-a reuşit organizarea acestora. Concursurile organizate au fost 
finanţate de către DJST Covasna în anul 2015 în proporţie de 95% iar în anul 2016 în 
proporţie de 90%. Ca buget pentru activitatea sportivă, DJST Covasna a avut în anul 
2015 - 40.000 lei, iar în anul 2016 - 50.000 lei, dar din această sumă 10.000 lei 
au fost alocaţi premierii sportivilor cu rezultate remarcabile, adică primii 10 sportivi 
după tabela de punctaj a Ministerului Tineretului şi Sportului.  
 

 

Compartimentul tineret  
 
Nr.
crt. 

Anul 2015 2016 

1. Buget alocat DJST 
Covasna pentru 
componenta de tineret 

50.563 lei din care 
 

- 15.124 lei acţiuni proprii 
- 6.939 lei susţinere Centre de 
Tineret 
-11.200 lei buget acţiuni 
proprii în Centrul de Tineret 
-17.300 lei buget Concursul 

68.700 lei din care 
 

-19.360 lei acţiuni proprii 
- 6.100 lei susţinere Centre de 
Tineret 
-14.200 lei buget acţiuni 
proprii în Centrul de Tineret 
- 29.040 lei buget susţinere 

REALIZAT Nr. 
crt. 

DENUMIREA INDICATORULUI 
2015 2016 

1 Nr. de competiţii cuprinse în calendarul sportiv al D.J.S.T. Covasna 
             a) realizate 

din care      b) finanţate 

 
 106 
 101 

 
 91 

  81 

2 Valoarea totală a cheltuielilor efectuate pentru organizarea   şi 
desfăşurarea competiţiilor sportive prevăzute în calendarul DJST 
Covasna 

39.808 52.871 

3 Cost mediu al unei competiţii din calendarul sportiv al DJST Covasna       
(2:1 b) 

394 607 

4 Număr total de competiţii organizate în judeţ, altele decât cele 
prevăzute în calendarul sportiv al DJST 

6 6 

5 Bugetul alocat de către MTS  40.000 50.000 
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Local de Proiecte 
 

Concurs Local de Proiecte 

2. Proiecte proprii şi în 
parteneriat ale DJST 
Covasna 

6 8 

3. Nr. proiecte finanţate în 
cadrul Concursului Local 
de Proiecte 

8 12 

4. Nr. tineri beneficiari 
proiecte proprii şi în 
parteneriat ale DJST 
Covasna 

1.800 2.400 

5. Nr. tineri beneficiari 
proiecte finanţate în 
cadrul Concursului Local 
de Proiecte 

2.300 3.700 

6. Nr.protocolale/colaborări 
instituţionale 

11 16 

 

Compartimentul tabere  
 

Anul 2015 2016 

Capacitate (locuri de cazare) 93 93 

Nr. nopţi ocupate 41 68 
Nr. înnoptări 2.963 4.810 
Nr. participanţi tabere din care: 

- tabară socială 
- tabară pentru persoanele cu handicap 
- tabără naţională 
- tabără tematică 
- tabără de odihnă 

 
TOTAL 

 
160 
30 
80 
90 

207 
 

567 

 
152 

4 
85 
90 

293 
 

624 
Investiţii (lei) 49.533 lei  0 
Reparaţii curente 19.769 lei 85.335 lei 
Achiziţii publice 0 42.133 lei 
Total primiri în C.A. Pădureni 578 pers 883 pers 
Total trimiteri în tabere sociale şi persoane cu handicap 224 pers 90 pers 
Buget alocat tabere sociale şi tabere pentru persoanele cu 
handicap 

129.550 lei 71.639 lei 

 

 

2.2. Combaterea sărăciei şi a şomajului 
 
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Covasna aplică în judeţ 

politicile, strategiile, legislaţia şi programele în domeniul beneficiilor de asistenţă socială 
şi a serviciilor sociale, în domeniul inspecţiei sociale şi în alte domenii de competenţă. 

Pe parcursul anului 2016, agenţia a administrat şi gestionat beneficiile de 
asistenţă la nivelul judeţului, fiind efectuate plăţi în valoare totală de 115.379.945 lei 
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pentru un număr mediu total de 69.390 beneficiari, faţă de anul 2015 când au fost 
efectuate plăţi în valoare totală de 99.488.278 lei pentru un număr mediu de 68.303 
beneficiari.  

Activitatea de acordare a venitului minim garantat 
Din centralizarea datelor transmise de cele 45 de primării din judeţ, în urma 

întocmirii raportului statistic privind venitul minim garantat, situaţia beneficiarilor de 
ajutor social în anul 2016 şi 2015, se prezintă astfel: 

 
Nr. 
Crt. 

Tipul familiei Total cereri existente 
în plată la sfârşitul 

lunii dec. 2015 

Total cereri existente 
în plată la sfârşitul 

lunii dec. 2016 
1. Persoane singure 732 698 
2. Familii cu 2 persoane 553 526 
3. Familii cu 3 persoane 474 424 
4. Familii cu 4 persoane 438 421 
5. Familii cu 5 persoane 273 250 
6. Familii cu peste 5 persoane 291 303 
 TOTAL 2.761 2.622 

 
În cursul anului 2016 au fost acordate 106 ajutoare de urgenţă în sumă totală de 

94.994 lei, iar în cursul anului 2015, au fost acordate 59 ajutoare de urgenţă în 
valoare totală de 72.080 lei. 

Ajutoarele de înmormântare acordate în anul 2016 au fost în număr de 11, fiind 
plătită suma de 9.564 lei. În cursul anului 2015 au fost acordate 17 ajutoare de 
înmormântare, în valoare totală de 11.944 lei. 

Suma totală plătită de AJPIS Covasna cu titlul de ajutor social, conform execuţiei 
bugetare a fost de 9.451.171 lei iar în anul 2015 de 8.201.600 lei. Contribuţia 
asigurărilor sociale de sănătate plătită pentru această categorie a fost în 2016 de 
503.665 lei iar în anul 2015 de 429.560 lei. 

 
A.J.O.F.M. Covasna coordonează, organizează şi realizează activitatea de 

ocupare a forţei de muncă şi de protecţie socială a persoanelor neîncadrate în muncă la 
nivelul judeţului.  

Printre principalele sarcini care revin A.J.O.F.M. Covasna, conform prevederilor 
legale, se numără instituţionalizarea dialogului social în domeniul forţei de muncă, 
realizarea şi implementarea politicilor, strategiilor, planurilor şi programelor privind 
ocuparea forţei de muncă şi formarea profesională a şomerilor, deservind persoanele în 
căutarea unui loc de muncă pe de o parte, iar de cealaltă parte, angajatorii. 

În vederea realizării atribuţiilor ce-i revin A.J.O.F.M. Covasna a înfiinţat în 
subordinea sa o agenţie locală de furnizare a serviciilor pentru ocupare - Agenţia Locală 
Sf. Gheorghe, cu puncte de lucru la Tg. Secuiesc, Covasna, Baraolt şi Întorsura 
Buzăului. 

a. Situaţia şomajului 
Prin implementarea măsurilor de stimularea a ocupării pentru angajatori şi pentru 

persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în anul 2016 şomajul a înregistrat o 
scădere la nivelul judeţului.   

Comparativ, evoluţia ratei şomajului în anul 2016 faţă de anul 2015 are un trend 
descendent: 
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În anul 2016 rata şomajului înregistrat în judeţul Covasna a fost de 5,09%, faţă de 

5,69% în 2015.  
La sfârşitul anului 2016 erau în evidentele AJOFM Covasna un număr de 4.497 

şomeri, faţă de 5.048 aflaţi în evidenţe la sfârşitul anului 2015.   
Din cei 4.497 şomeri, 1893 sunt femei, astfel că rata şomajului feminin înregistrat 

la finele lui 2016 se cifrează la nivelul a 4,43%,  
- mai mare cu 0,03 pp decât ceea a şomajului feminin înregistrat în luna 

anterioară,  
- mai mică cu 0,66 pp faţă de rata totală a şomajului  
- cu 1,28 pp mai mică faţă de cea a şomajului masculin înregistrat (cifrat la 

5,71%). 
În ultimii câţiva ani, rata şomajului a fost în judeţul Covasna constant superioară ratei 
şomajului înregistrat la nivelul întregii ţări, aceste creşteri cifrându-se între 1 şi aproape 
4 puncte procentuale – în ultimii ani însă această diferenţă s-a diminuat. 

Evoluţia ratei şomajului în anii 2015-2016 s-a caracterizat printr-o tendinţă în 
general descrescătoare, începând cu luna februarie, tendinţă care a continuat să se 
manifeste pe parcursul întregului an, menţinând trendul descrescător al ratei şomajului 
înregistrat şi în anul precedent.  

Explicaţia scăderii ratei şomajului o constituie în principal reducerea numărului de  
disponibilizări colective şi individuale de personal ce au avut loc în judeţul Covasna în 
acest an. 
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Evoluţia numărului de şomeri în evidenţă în cei doi ani, evidenţiază scăderea 
constantă a acestuia, în nici una dintre lunile lui 2016 nefiind înregistraţi în evidenţe 
mai mulţi şomeri ca în luna corespondentă a anului 2015: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Situaţia este similară dacă analizăm numărul de şomeri care beneficiază de 

indemnizaţii – pentru că deşi ponderea acestora în totalul şomerilor a fost constant sub 
25%, în a doua jumătate a anului 2016, numărul beneficiarilor de indemnizaţii a ajuns 
să se cifreze între 15 şi  20%  : 

 
 

Spre exemplu, din totalul persoanelor aflate în evidenţa agenţiei la finele anului 
2016, doar 752 persoane (391 femei) beneficiau de indemnizaţie de şomaj iar 3745 
persoane erau şomeri fără indemnizare (din care 1502 sunt femei). 

 
 

O situaţie deosebita a fost cea de creştere a ponderii şomerilor care nu mai 
beneficiază de indemnizaţii în totalul şomerilor, situaţia la finele anului 2016 evidenţiind 
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faptul ca doar 16,72% dintre şomeri sunt beneficiari de indemnizaţii (faţă de 20,36% la 
finele anului precedent). 
 

Repartizarea în teritoriu a şomerilor înregistraţi în evidenta Agenţiei la finele anului 
2016 (situaţia fiind similară şi în anul 2015) se prezintă astfel:  

- zona Sf. Gheorghe, care include şi municipiul reşedinţă de judeţ, cu 1817 
persoane (181 indemnizaţi),  

- zona Tg. Secuiesc,  cu 650 persoane (247 indemnizaţi),   
- zona Covasna, cu 584 persoane (138 indemnizaţi),   
- zona Baraolt, cu 1142 persoane (111 indemnizaţi), 
- zona Întorsura Buzăului, cu  304 persoane (75 indemnizaţi). 

De asemenea situaţia este neomogenă la nivelul zonelor din judeţ – unele având o 
acoperire mai bună cu activităţi economice, cum sunt zonele Sf. Gheorghe şi Tg. 
Secuiesc. 

 

 
 

Realizarea obiectivelor  programului pentru ocuparea  forţei  de  muncă 
şi ale planului  de formare profesională în anii 2015 - 2016, la  nivelul  
judeţului Covasna 

 
Situaţia realizării măsurilor cuprinse în programul de acţiuni pentru creşterea 

gradului de ocupare pe ultimii 2 ani evidenţiază următoarele:  

Nr. 
crt. Tip de măsura 

Plan 
2015 

Realizări 
an 2015 

PONDERE 
2015 

Plan 
2016 

Realizări 
an 2016 

PONDERE 
2016  

I 
TOTAL persoane intrate in  
masuri active, din care: 15500 10113 68,08% 10500 1912 56,69% 

II 
TOTAL  persoane 
încadrate, din care:          5000 4399 87,98% 5100 3168 62,12% 

1. 

Nr persoane intrate la  
serviciile de mediere a 
LMV 9000 8129 94,77% 6821 1912 87,21% 

1. 

Nr persoane ocupate  ca 
urmare a acordării 
serviciilor de mediere a 
LMV , din care:           5000 4399 87,98% 5100 3168 62,12% 

1.1a în locuri de muncă pe 3200 3036 94,88% 3550 2376 66,93% 
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perioada nedeterminată 

1.1b 
in locuri de munca vacante pe 

perioada  determinata 1800 1363 75,72% 1550 792 51,10% 

2. 
Nr persoane intrate la  
serviciile de ICP 7100 7299 97,32% 6971 1484 78,62% 

2 

Nr persoane ocupate  ca 
urmare a serviciilor de  
ICP 500 101 101,00% 500 62 12,40% 

3 

Încadrarea prin 
organizarea cursurilor de 
formare profesională 200 131 65,50% 200 170 85,00% 

4 

Ocuparea forţei de munca 
prin acordarea de alocaţii 
pentru şomerii care se 
încadrează înainte de 
expirarea şomajului 265 138 52,08% 265 160 60,38% 

  

100% - absolvenţii încadraţi 
înainte de exp. perioadei de 

şomaj 15 12 80,00% 15 10 66,67% 

  
30% - şomerii încadraţi înainte 

de exp, perioadei de şomaj 250 126 50,40% 250 110 60,00% 

5 

Încadrarea S peste 45 de 
ani sau S care sunt părinţi 
USFM, prin subv. LM , din 
care:                                        350 301 87,14% 350 348 99,43% 

5.a şomeri peste 45 ani  340 297 87,35% 340 331 97,35% 

5.b 

şomeri care sunt părinţi unici 
susţinători ai familiilor 
monoparentale 10 8 80,00% 10 17 170,00% 

6 

Încadrarea S care mai au 3 
ani pana la pensie prin 
subv. LM  20 11 75,00% 20 10 50,00% 

7 

Încadrarea prin stimularea 
mobilităţii forţei de 
munca, total  10 7 70,00% 10 8 80,00% 

7.a 
Încadrarea la distanta de 
peste 50 Km. fata de domiciliu 5 1 20,00% 5 6 120,00% 

7.b 
Încadrarea în altă localitate cu 
schimbarea domiciliului 5 6 120,00% 5 2 40,00% 

8 

Încadrarea absolvenţilor 
de învăţământ, prin subv. 
LM dc:        100 131 131,00% 100 123 123,00% 

8.a 

Abs. ciclului inferior al liceului 
sau ai şcolilor de arte şi 
meserii 10 20 200,00% 10 26 260,00% 

8.b 

Abs. învăţământ secundar 
superior sau învăţământ 
postliceal 60 77 128,33% 60 79 131,67% 

8.c 
absolvenţi de învăţământ 
superior 30 34 113,33% 30 18 60,00% 

9 

Absolvenţi care 
beneficiază de prima de 
încadrare 70 83 118,57% 70 70 100,00% 

10 Încadrarea persoanelor cu 5 2 40,00% 5 3 60,00% 
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handicap, prin subv. LM  

11 
Încadrarea prin acordarea 
de credite              0 0   0 0   

11a Încadrare şomeri 0 0   0 0   

11b 

Încadrarea prin acordarea de 
credite rambursabile,   din 
care:                                       0 0   0 0   

11 c 
Încadrarea prin acordarea de 
credite nerambursabile 0 0   0 0   

12.1 

Nr persoane intrate la 
serviciile de consultanţă si 
asistenta pt. IMM 10 11 102,00% 10 61 122,00% 

12 

Nr persoane încadrate prin 
acordarea de servicii de 
consultanta si asistenta  
pt. IMM 10 6 60,00% 10 2 20,00% 

13 

Încadrarea prin ocuparea 
temporara a FM in lucrări 
publice de interes 
comunitar 0 0   0 0   

13 a 

Încadrarea, pe o perioada de 
minimum 6 luni, prin ocuparea 
temporara  0 0   0 0   

14.1 

Număr persoane intrate în 
sistemul prevăzut de  
Legea nr. 116/2002  10 2 20,00% 10 13 130,00% 

14 

Număr persoane încadrate 
prin contracte de 
solidaritate, in baza Legii 
nr. 116/2002 10 2 20,00% 10 13 130,00% 

15 

Alte masuri active (se vor 
nominaliza concret), din 
care:* rd. 15 = rd. (15a + 
15b + 15c) 30 231 783,33% 30 160 533,33% 

15 a Cursuri finanţate din FSE 30 235 783,33% 30 160 533,33% 

 

În cursul anilor 2015 - 2016, prin acordarea serviciilor prevăzute de Legea 
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă, cu completările şi modificările ulterioare, au fost încadrate în munca un număr 
de 4399 persoane în 2015, respectiv 3168 persoane în 2016 - numărul încadrărilor 
din rândul şomerilor fiind mai redus cu 27,98% faţă de anul precedent. 
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Serviciile care au contribuit la sprijinirea ocupării şomerilor au inclus: medierea 
muncii, informarea şi consilierea profesională, formarea profesională, subvenționarea 
locurilor de muncă create pentru persoanele care aparţin unor grupuri ţintă prevăzute 
de lege, cum sunt şomerii cu vârste de peste 45 de ani, cei care sunt unici întreţinători 
ai familiilor monoparentale, persoane care mai au 3 ani până la pensie, absolvenţii 
instituţiilor de învăţământ, persoanele cu dizabilităţi ori cele care sunt supuse riscului 
marginalizării sociale. 

Situaţia angajărilor pe locuri de muncă subvenționate (497 la nivelul anului 
2016) este peste nivelul înregistrat în anul 2015, când au fost încadrate 445 de 
persoane şomere.  

Măsurile de mediere a muncii şi cea de informare şi consiliere profesională sunt 
măsuri de bază ale serviciului public de ocupare, iar în cadrul lor au fost asistate 
majoritatea persoanelor şomere din evidenţă, astfel: 

- au fost cuprinşi în servicii de mediere a muncii, 10.553 şomeri în 2015, 
respectiv 5952 de şomeri în 2016 

- au fost cuprinşi în servicii de informare şi consiliere profesională, 7.299 şomeri 
în 2015, respectiv 6975 de şomeri în 2016 printre aceştia fiind persoane care au 
beneficiat de ambele tipuri de măsuri. 

Pentru anii 2015 şi 2016, în scopul creşterii gradului de ocupare a persoanelor din 
mediul rural sau a persoanelor din localităţi urbane care au probleme de reintegrare 
socială ca urmare a restructurării economice, ANOFM a inclus în Programul special de 
ocupare a  forţei de muncă pentru anul 2016 pentru localităţi din mediul rural. 

În cadrul acestui program, AJOFM Covasna a avut în ambii ani cuprinse câte 4 
localităţi din mediul rural, pentru care un număr de 115 persoane în anul 2015, 
respectiv 135 de persoane şomere în 2016, au fost planificate pentru a fi ocupate. 

Faţă de Programul planificat la finele lunii decembrie, în cele 4 localităţi din judeţ 
incluse în programul special au fost ocupaţi în total: 

- 289 de şomeri, în anul 2015 
 - 98 de şomeri, în anul 2016. 
În scopul reintegrării profesionale a persoanelor de etnie romă, în Programul de 

ocupare a forţei de muncă pentru anii 2015/2016 s-a inclus şi Programul special 
pentru comunităţi cu număr mare de etnici romi prin care în judeţul Covasna, s-a 
realizat ocuparea unui număr total de: 
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- 103 persoane,  reprezentând 343% din numărul total al persoanelor de etnie 
romă propuse a fi ocupate în anul 2015 (respectiv 30 de persoane) 

- 81 persoane, reprezentând 162% din numărul total al persoanelor de etnie romă 
propuse a fi ocupate în anul 2016 (respectiv 50 de persoane). 

În scopul reintegrării profesionale a persoanelor defavorizate din localitatea 
Baraolt, în Programul de ocupare a forţei de muncă pentru anii 2015/2016 este inclus 
Programul  special pentru localităţi din mediul urban prin care în judeţul 
Covasna, s-a realizat ocuparea unui număr total de: 

- 147 persoane, reprezentând 147% din numărul total al persoanelor din 
localitatea Baraolt propuse a fi ocupate în anul 2015 (respectiv 100 de persoane) 

- 78 persoane, reprezentând 70,91% din numărul total al persoanelor din 
localitatea Baraolt propuse a fi ocupate în anul 2016 (respectiv 110 de persoane). 

În scopul reintegrării profesionale a persoanelor supuse riscului marginalizării 
sociale, în Programul de ocupare a forţei de muncă pentru anii 2015 - 2016 a fost inclus 
Programul special pentru ocuparea persoanelor supuse riscului 
marginalizării sociale prin care se estima pentru judeţul Covasna, ocuparea unui 
număr total de: 

- 2 persoane, din numărul total al persoanelor beneficiare de contracte de 
solidaritate propuse a fi ocupate în anul 2015 (respectiv 10  persoane) 

 - 13 persoane, reprezentând 130% din numărul total al persoanelor beneficiare 
de contracte de solidaritate propuse a fi ocupate în anul 2016 (respectiv 10  
persoane).  

Prin Programul special pentru elevi şi studenţi, care sprijină încadrarea 
studenţilor şi elevilor pe durată determinată, de maximum 60 zile calendaristice, pe 
perioada vacanţelor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 72/2007 au fost 
subvenţionate locurile de muncă a: 

- 95 persoane din care 89 elevi şi 6 studenţi – faţă de programul de ocupare ce 
revine judeţului Covasna din Programul special pentru ocuparea elevilor şi studenţilor, 
prin care pentru anul 2015 s-a propus încadrarea a 25 tineri 

- 159 persoane din care 155 elevi si 4 studenţi – faţă de programul de ocupare 
ce revine judeţului Covasna din Programul special pentru ocuparea elevilor şi 
studenţilor, prin care pentru anul 2016 s-a propus încadrarea a 35 tineri – reprezentând 
o pondere de 454%. 

 
Măsuri de stimulare a ocupării, cu finanţare din bugetul asigurărilor 

pentru şomaj  
a). Informare şi consiliere profesională 
În anul 2015, la AJOFM Covasna au fost cuprinse la activitatea de informare şi 

consiliere profesională un număr de 7.299 de persoane nou înregistrate la consiliere - 
beneficiare ale acestui serviciu, iar 3.120 au fost persoane revenite din alte luni/anul 
precedent. 

În programul de Ocupare a Forţei de Muncă pentru anul 2015 pentru judeţul 
Covasna au fost planificate 7.500 de persoane cuprinse la serviciile de informare şi 
consiliere, ponderea de realizare a programului fiind de 97,32%. 

Din totalul persoanelor nou înregistrate la serviciul de informare şi consiliere: 
- 1.599 au fost şomeri indemnizaţi, iar 
- 5.350 şomeri neindemnizaţi. 
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Prin intermediul activităţii de informare şi consiliere au primit recomandare şi au 
fost cuprinse la cursuri de calificare organizate din bugetul asigurărilor de şomaj sau din 
Fondul Social European un număr de 622 de şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi. 

În anul 2016, la AJOFM Covasna au fost cuprinse la activitatea de informare şi 
consiliere profesională un număr de 5.484 de persoane nou înregistrate la consiliere - 
beneficiare ale acestui serviciu, iar 761 persoane au revenit la consiliere din alte 
luni/anul precedent. 

În programul de Ocupare a Forţei de Muncă pentru anul 2016 pentru judeţul 
Covasna au fost planificate 6.975 de persoane cuprinse la serviciile de informare şi 
consiliere, ponderea de realizare a programului fiind de 78,62%. 

Din totalul persoanelor nou înregistrate la serviciul de informare şi consiliere: 
- 863 au fost şomeri indemnizaţi, iar 
- 4.001 şomeri neindemnizaţi.  
Prin intermediul activităţii de informare şi consiliere au  primit recomandare şi au 

fost cuprinse la cursuri de calificare organizate din bugetul asigurărilor de şomaj un 
număr de 620 de şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi.  

S-au încadrat în muncă, exclusiv prin servicii de informare şi consiliere în carieră, 
62 de persoane – conform evidenţelor manuale, pentru că datele nu pot fi extrase din 
modulele de măsuri active (inclusiv medierea şi consilierea profesională) sau cele de 
rapoarte ale eCard 2 nu sunt funcţionale. 

 
b). Formare profesională 
În Planul de formare profesională aprobat pentru anul 2015, s-a prevăzut 

organizarea a 52 de cursuri, în 26 ocupaţii, pentru un număr de 920 de şomeri, dintre 
care: 

- 15 de cursuri au fost propuse a se organiza prin intermediul furnizorilor de 
formare profesională autorizaţi, pentru 279 de şomeri, 

- 6 de cursuri prin CRFPA, pentru 112 de şomeri, 
- 31 de cursuri prin centre proprii de formare profesionala a AJOFM, pentru 529 

de şomeri. 
Din programele de formare profesională, 12 au fost organizate cu finanţare din 

BAS  iar 55 programe de formare profesională au fost cu finanţate din fonduri FSE, în 
cadrul proiectelor POSDRU, în care AJOFM Covasna este solicitant sau partener.  

La aceste cursuri au participat 1.108 de şomeri, dintre care, 202 la cursuri 
finanţate din BAS şi 906 la cele finanţate din alte fonduri POSDRU 2007-2013. 

În anul 2015 au absolvit cursurile un număr total de 1.135 şomeri, dintre care: 
- 968 de absolvenţi de la cursurile începute în 2015  
- 167 de absolvenţi de la cursurile începute în 2014 şi încheiate în 2015 
Dintre absolvenţii cursurilor, aflate sub monitorizare în anul 2015, au fost 

încadraţi în cursul anului 2015, 366 de şomeri, dintre care: 
- 131 de la cursurile finanţate din BAS  şi  
- 235 de la cele cu finanţare din alte fonduri. 
În Planul de formare profesională propus pentru anul 2016, s-a prevăzut 

organizarea a 60 de cursuri, pentru 922 de şomeri în 27 de ocupaţii/calificări, dintre 
care  

- 8 cursuri au fost propuse a se organiza prin intermediul furnizorilor de formare 
profesională autorizaţi,  

- 4 cursuri prin CRFPA Braşov şi 
- 48 cursuri prin Centrul Propriu de Formare Profesională al AJOFM Covasna . 
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În plus faţă de nivelul propus prin Planul de Formare Profesională pentru anul 
2016, 56 de şomeri au continuat 3 programe de formare profesională începute în anul 
precedent 2015, care rămăseseră în derulare în acest an, cu toţii absolvind cursurile.  

În anul 2016 au fost organizate 25 de cursuri, în 12 ocupaţii/calificări, la care 
au participat/participă 371 şomeri. 

Dintre cei 332 absolvenţi ai cursurilor organizate în acest an care s-au finalizat, 
sau ai cursurilor organizate în anul precedent şi aflate sub monitorizare în continuare în 
2016, pentru o perioadă de 12 luni post-absolvire şi dintre care: 

- 276 persoane au absolvit programe de formare profesională finanţate din 
Bugetul asigurărilor pentru şomaj şi organizate în acest an 

- 56 persoane au absolvit programe de formare profesională începute în anul 
precedent şi finalizate în 2016 

Au fost încadrate până la finele lunii decembrie 2016, un număr total de 330 
persoane. 

 
Spre deosebire de anul precedent 2015, în care Ponderea şomerilor participanţi în 

programe de formare profesională a atins un nivel de peste 20,4% – în anul 2016 nu 
am mai avut posibilitatea finanţării programelor de formare profesională din Fonduri 
structurale, iar bugetul alocat nu poate acoperi decât cel mult 35% din costurile 
necesare Planului de formare profesională propus – astfel că doar 7,71% din media 
şomerilor înregistraţi au fost cuprinşi în cursuri. 

Rata de plasare pentru cursurile organizate în anul 2015/2016, la 12 luni de 
monitorizare este de 38%. 

Rata de plasare a fost influenţată de faptul că în anul precedent – 2015, s-a 
organizat un număr record de programe de formare profesională - majoritatea 
cursurilor (68% dintre ele fiind finanţate prin proiecte): 

- au fost organizate cu finanţare FSE  ,  
- au cuprins persoane din grupuri vulnerabile pe piaţa muncii,  
- nu au avut uneori o acoperire în nevoile de forţă de muncă din judeţ (meseriile 

sau calificările au fost stabilite prin cererile de finanţare)  
- şi în special nu şi-au propus indicatori de rezultat direcţi în ocupare sau dacă şi-

au propus, nivelul acestora a fost sub 10%. 
De asemenea circa 60% dintre cursurile din anul 2015 s-au finalizat în semestrul 

II al anului şi au fost monitorizate în acest an.  
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Ţinând cont de situaţia din anul 2016 şi de situaţiile din anii anteriori, la nivelul 
judeţului nostru se manifestă următoarele tendinţe în ceea ce priveşte activitatea de 
formare profesională a şomerilor: 

- diversificarea ofertei de formare,  
- creşterea ratei de activare a diferitelor categorii de şomeri, în cursuri, 
- creşterea ratei de plasare în urma absolvirii programelor de formare, în special la 

programele de formare profesională organizate cu finanţare din bugetul asigurărilor 
pentru şomaj. 

 
c). Bursele de locuri de muncă 
Au fost organizate în anul 2015 cele doua ediţii naţionale de burse ale locurilor 

de muncă:  
- bursa generală a locurilor de muncă, în luna aprilie şi  
- bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi în luna septembrie. 
Au fost organizate pe parcursul anului şi alte 10 ediţii de Burse ale locurilor de 

muncă – ocazionale – cu accent pe cele organizate în cadrul unor proiecte finanţate din 
FSE sau la solicitarea agenţilor economici. 

Au fost remise 6.261 invitaţii în total către agenţii economici, cu o rată de răspuns 
nu tocmai importantă astfel că au fost primite: 

- oferte de locuri de muncă de la 198 de agenţi economici 
- pentru un număr total de 1.517 locuri de muncă vacante. 
Au participat la Burse în anul 2015, 1.201 persoane, dintre care 56 au fost 

angajate într-o lună de la organizarea Burselor. 
În anul 2016, au fost organizate cele doua ediţii de burse ale locurilor de muncă:  
- bursa generală a locurilor de muncă, în luna aprilie şi  
- bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi în luna septembrie. 
Au fost organizate pe parcursul anului şi alte 3 ediţii de Burse ale locurilor de 

muncă – ocazionale – cu accent pe cele organizate la solicitarea agenţilor economici. 
Pe cumulat an 2016 situaţia se prezintă astfel: 
Au fost remise 3.000 invitaţii în total către agenţii economici, cu o rată de răspuns 

nu tocmai importantă astfel că au fost primite: 
- oferte de locuri de muncă de la 101 de agenţi economici 
- pentru un număr total de 1.981 locuri de muncă vacante. 
Au participat la Burse în anul 2016, 1.026 persoane, dintre care 92 au fost 

angajate într-o lună de la organizarea Burselor. 
Nu întotdeauna oferta de locuri de muncă, s-a suprapus peste oferta de forţă de 

muncă a şomerilor – cei 1.026 şomeri care au participat la ediţiile din acest an ale 
burselor de locuri de muncă - astfel că, din numărul total de locuri de muncă oferite la 
bursele din 2016, numai 4,64% dintre ele s-au ocupat.  

 
d). Acompaniament social personalizat acordat tinerilor supuşi riscului 

marginalizării sociale 
În scopul reintegrării profesionale a persoanelor supuse riscului marginalizării 

sociale, în Programul de ocupare a forţei de muncă pentru anii 2015 - 2016 a fost inclus 
şi  Programul special pentru ocuparea persoanelor marginalizate social prin care se 
estima pentru judeţul Covasna, ocuparea unui număr total de 10 persoane beneficiare 
de contracte de solidaritate propuse a fi ocupate în fiecare dintre ani. 
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Prin programul de ocupare ce revine judeţului Covasna din Programul special 
pentru ocuparea persoanelor marginalizate social, în anul 2015, s-a realizat încadrarea 
a doar 2 persoane, deci o realizare de 20%. 

Prin programul de ocupare ce revine judeţului Covasna din Programul special 
pentru ocuparea persoanelor marginalizate social, în anul 2016, s-a realizat încadrarea 
a 13 persoane, deci o realizare de 130%. 
 

e). Încadrarea elevilor şi studenţilor pe perioada vacantelor 
În anul 2015, printre tinerii elevi şi studenţi angajaţi pe locurile de muncă 

subvenţionate în baza prevederilor Legii nr. 72/2007 s-au numărat: 
- 89 persoane tineri, elevi 
- 6 persoane tineri, studenţi, 

gradul de realizare a planului pe anul 2015 fiind de 380%. 
Pentru anul 2016, dintre tinerii elevi şi studenţi angajaţi pe locurile de muncă 

subvenţionate în baza prevederilor Legii nr. 72/2007 s-au numărat: 
- 155 persoane tineri, elevi 
- 4 persoane tineri, studenţi, 

gradul de realizare a planului pe anul 2016 fiind de 454%. 
 

 
2.3. Protecţia mediului 

 
Activitatea Serviciul Comisariatului Judeţean Covasna – Garda Naţională 

de Mediu, în cursul anului 2016 a constat în aplicarea politicii Guvernului, în vederea 
prevenirii, constatării şi sancţionării încălcării prevederilor legale privind protecţia 
mediului, inclusiv a nerespectării reglementărilor prevăzute în legile specifice 
domeniului controlului poluării industriale şi managementului riscului, substanţelor şi 
preparatelor periculoase, biodiversităţii şi ariilor protejate, fondului de mediu şi altor 
domenii prevăzute de legislaţia specifică în vigoare.  

Serviciul Comisariatul Judeţean Covasna - Garda Naţională de Mediu, în 
anul 2016 a avut o structură teritorială, fără personalitate juridică, aflându-se în 
subordinea Comisariatului General şi a funcţionat în baza H.G. nr. 1005/2012, pentru 
organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu.  

Activitatea Serviciul Comisariatului Judeţean Covasna – Garda Naţională 
de Mediu s-a desfăşurat în baza Planului anual de activităţi, întocmit pentru un număr 
de 5 comisari (faţă de 6 comisari în anul 2015), aprobat pentru anul 2016, care 
prevede conform Normelor de organizare şi desfăşurare a activităţii GNM 80% - 
activităţi de control şi 20% - alte activităţi şi a fost orientată spre atingerea 
obiectivelor propuse.  

În anul 2016 Serviciul Comisariatul Judeţean Covasna - Garda Naţională 
de Mediu, a efectuat un număr total de 503 controale, din care 270 controale 
planificate, la operatori economici clasificaţi în patru clase de risc (A, B şi D), controale 
care includ şi controalele planificate tematice în număr de 50, în funcţie de impactul 
asupra factorilor de mediu şi al performantei de mediu, astfel:  

- 214 controale în domeniul biodiversităţii  
- 289 controale în domeniul controlul poluării,  

3 controale SEVESO, precum şi 230 controale neplanificate, clasificate pe mai multe 
tipuri de inspecţii.  
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● Numărul de controale planificate, comparativ în anii 2015 şi 2016, în funcţie de 
tipul de obiectiv:  
 

Nr. Controale planificate în funcţie de tipul obiectivului controlat 
An 

A B C D Tematice 
planificate 

Total 

2016 4 217 0 8 60 289 
2015 6 224 0 7 62 299 

 
● Numărul de controale neplanificate comparativ în anii 2015 şi 2016 în funcţie 

de tipul de control:  
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2016 4 16 55 2 80 8 4 8 60 237 
2015 4 10 45 2 51 16 4 4 25 161 
   

Acţiunile tematice de control au vizat domenii cu impact deosebit asupra factorilor 
de mediu: 

- salubrizarea cursurilor de apă; prevenirea şi combaterea faptelor ilegale privind 
poluarea căilor navigabile;  

- exploatare forestieră, tăierea şi rindeluirea lemnului; 
- gestionarea fondurilor de vânătoare; 
- modul de administrare al ariilor naturale protejate; prevenirea şi combaterea 

braconajului piscicol; exploatările sub formã de cariere, balastiere, staţii de sortare-
concasare; 

- starea de salubritate a localităţilor;  
- modalitatea de depozitare a deşeurilor generate, pe categorii; 
- verificarea operatorilor economici care desfaşoară/au desfăşurat activitatea de 

exploatare agregate minerale; 
- verificarea modului de respectare al Regulamentului CE nr.1013/2006 privind 

transferul de deşeuri; 
- legalitatea desfăşurării activităţilor de acvacultură, pescuit recreativ, ştiinţific, 

precum şi activităţile de procesare şi marketing a peştelui; 
- verificări repetate privind incendierile de mirişti cu impact negativ asupra solului 

şi atmosferei. 
În cadrul acţiunilor de control s-a verificat şi respectarea obligaţiilor către Fondul 

de Mediu al operatorilor economici.       
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              ● Număr sancţiuni aplicate comparativ în anii 2015 şi 2016:  
 

Nr. sancţiuni aplicate 
An 

Total Avertismente Amenzi Valoare 
amenzi (lei) 

2016 85 35 50 501.000 
2015 74 33 41 324.200 

 
Principalele neconformităţi întâlnite şi sancţionate au fost:  
- transportul materialului lemnos peste ape curgătoare,  
- depozitarea materialului lemnos pe albia pârâului, 
- lipsa  evidenţei gestiunii deşeurilor,  
- lipsa solicitării/obţinerii actelor de reglementare din punct de vedere al protecţiei 

mediului,  
- nedepunerea declaraţiei la Administraţia Fondului pentru Mediu, în termenul 

prevăzut de legislaţia în vigoare, 
- schimbarea categoriei de folosinţă a terenului, fără notificarea organului abilitat, 
- nerespectarea în totalitate a măsurilor impuse, 
- amestecarea diferitelor tipuri de deşeuri, de ambalaje. 
- abandonarea deşeurilor  
- eliminarea prin ardere a deşeurilor 
- lipsa specializării în domeniul gestionării deşeurilor, 
- deşeuri depozitate pe malul pârâului,  
- nerespectarea condiţiilor din actele de reglementare, 
- nu s-a efectuat monitorizarea post - închidere a depozitului neconform clasa b, 

pe raza judeţului Covasna. 
 
Activitatea Comisariatului Judeţean Covasna s-a desfăşurat în anul 2016 conform 

obiectivelor aprobate în Planul anual de activitate, prin aplicarea de sancţiuni şi 
impunerea de măsuri cu termene scadente sau caracter permanent pentru 
neconformităţi constatate în timpul verificărilor, pentru respectarea legislaţiei de mediu 
aflată în vigoare şi îmbunătăţirea/protejarea calităţii factorilor de mediu; din totalul 
amenzilor aplicate, 2 au fost contestate, iar 2 au fost trimise la Administraţia financiara 
pentru neplata acestora în termen. 

 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna 
Activităţile în domeniul protecţiei mediului au la bază principiile şi elementele 

strategice stabilite de legislaţia în vigoare şi au ca scop asigurarea dezvoltării durabile a 
societăţii şi îmbunătăţirea continuă a calităţii factorilor de mediu şi implicit a calităţii 
vieţii şi a sănătăţii populaţiei. Monitorizarea a calităţii mediului şi gestionarea bazelor de 
date specifice activităţii asigură integrarea politicilor de mediu în celelalte politici 
sectoriale. 

În anul 2016 şi 2015, Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna şi-a 
concentrat activitatea în realizarea următoarelor obiective generale: 

 
a). Evaluarea calităţii factorilor de mediu 
Reţeaua judeţeană de monitorizare a factorilor de mediu din judeţul Covasna se 

compune din: 
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- Reţeaua proprie a Agenţiei de Protecţie a Mediului Covasna cu ajutorul staţiilor 
automate de monitorizare a calităţii aerului  

- Reţeaua Companiei “Apele Romane”, care furnizează date către A.P.M. Covasna; 
- Reţeaua Staţiilor Meteorologice din judeţul Covasna care furnizează date 

meteorologice prin Agenţia Naţionala de Meteorologie (la solicitarea A.P.M. Covasna); 
- Toate unităţile urbane de gospodărire locală, care exploatează reţele de 

canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate; 
Serviciul de monitorizare şi laboratoare, exploatează următoarele reţele de 

monitorizare a factorilor de mediu: 
Monitorizarea calităţii aerului în judeţul Covasna, a fost urmărită prin:  
- 1 staţie automată de monitorizare calitate aer, CV-1 
- 1 punct fix pentru supravegherea manuală a calităţii aerului, amplasat la sediul 

APM Covasna  
- 1 punct recoltare precipitaţii amplasate în Sf. Gheorghe, la sediul A.P.M.  

Covasna 
- 9 puncte recoltare pulberi sedimentabile amplasate în Sf. Gheorghe (2), Tg. 

Secuiesc (3), Întorsura Buzăului (2), Baraolt (2), Covasna (1). 
Total indicatori aer analizaţi, manual: 

- 2016 - 1.036 
- 2015 - 1.370 

Monitorizarea calităţii radioactivităţii în judeţul Covasna:  
S-a măsurat în mod continuu debitul de doză gama absorbită din aer, prin staţia 

automată de monitorizare a radioactivităţii, situată în Sf. Gheorghe.   
În anul 2016 şi 2015 nu au fost semnalate depăşiri ale limitelor impuse. 
Monitorizarea calităţii zgomotului ambiental a fost urmărită prin:  
1. Determinări ale nivelului de zgomot prin măsurători cu sonometrul,  
2. La cererea agenţilor economici ca urmare a controalelor sau sesizărilor 

înregistrate de  A.P.M. Covasna sau Garda de Mediu. 
3. Prin proceduri combinate de numărători de autovehicule/vehicule feroviare în 

trafic, pe arterele de interes din cele două municipii ale judeţului Covasna, 
înregistrându-se totodată şi nivelul de zgomot cu aparatură de măsură - sonometrul 
Brüel & Kjaer. 

 
Total determinări zgomot: 

- 2016 - 31  
- 2015 - 58 şi 3 prestări servicii 

Monitorizarea calităţii apelor prin:  
- reţeaua Companiei “Apele Române”, care furnizează date către A.P.M. Covasna; 
- Operatorul Regional de Apă, care exploatează reţele de alimentare cu apă, 

canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate din judeţul Covasna; 
- comenzi şi solicitări ale agenţilor economici, ca prestări de servicii ale A.P.M. 

Covasna; 
Total determinări ape prestare servicii A.P.M. Covasna: 
- 2016 - 2 
- 2015 - 63 
Total determinări deşeuri (nămol) prestare servicii A.P.M. Covasna: 
- 2016 - 63 
- 2015 - 63 
Total determinări ape sistem propriu de monitorizare în 2015: 120 
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Implementarea legislaţiei specifice în domeniul gestionării deşeurilor şi 

a Planului Naţional/Judeţean de Gestionare a Deşeurilor 
 
● Monitorizarea proiectelor implementate/în curs de implementare în 

domeniul gestionării  deşeurilor 
În perioada evaluată (2016-2015) s-a urmărit implementarea proiectelor finalizate:  
Gestionarea selectivă a deşeurilor în zona Baraolt, beneficiar: Oraşul Baraolt în 

parteneriat cu comunele limitrofe: Aita Mare, Băţanii Mari, Brăduţ, Vârghiş, Belin, 
proiect finanţat prin Programul Phare 2005 CES finalizat în decembrie  2010.  

Prin programul Phare CES 2003 funcţionează 2 puncte de colectare selectivă a 
deşeurilor:  

Gestionarea selectivă a deşeurilor în oraşul Covasna - Beneficiar: Consiliul local 
oraş Covasna - amplasare puncte de colectare separată pentru PET- uri şi hârtie şi 
construire hală de sortare. Prin acest proiect au fost amplasate 30 platforme de 
colectare separată, dotate cu 60 de containere.  

Sistem de colectare şi gestiune a deşeurilor în zona Întorsura Buzăului – 
Beneficiar: Consiliul Local Întorsura Buzăului în parteneriat cu Consiliile locale ale 
comunelor Sita Buzaului, Barcani, Vama Buzăului (judeţul Braşov)- colectare selectivă şi 
realizare staţie de sortare. Prin acest proiect au fost amplasate 33 platforme de 
colectare separată, dotate cu câte 3 containere pentru PET-urri, hârtie şi sticlă.  

Se raportează lunar la APM cantităţile deşeuri colectate separat prin aceste 
sisteme. 

 
● Urmărirea stadiului implementării sistemelor integrate de gestionare a 

deşeurilor: 
S-a urmărit periodic stadiul realizării proiectului ”Sistem de management integrat 

al deşeurilor în judeţul Covasna”. Beneficiarul acestei investiţii este Consiliul Judeţean 
Covasna, valoarea totală a proiectului fiind de 66.273.768 lei fără TVA. Proiectul a fost 
finalizat în anul 2016 cu toate că termenul de finalizare a fost anul 2015.  

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

 
● Urmărirea fluxurilor de deşeuri  
a. Generarea şi gestionarea deşeurilor municipale şi industriale 
Se realizează anual „Ancheta statistică privind generarea/colectarea/tratarea 

deşeurilor industriale şi municipale”: În anul 2016 s-au colectat chestionarele aferente 
anului 2014 şi 2015 de la 260 operatori economici generatori de deşeuri, operatori 
economici autorizaţi pentru colectare/tratare deşeuri, operatori de salubrizare şi 
generatori de nămol din staţiile de epurare. În anul 2015 s-au colectat chestionarele 
aferente anului 2013 de la 192 operatori economici generatori de deşeuri, operatori 
economici autorizaţi pentru colectare/tratare deşeuri, operatori de salubrizare şi 
generatori de nămol din staţiile de epurare. 
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b. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje 
A.P.M. Covasna colectează lunar de la operatorii economici colectori de ambalaje 

datele privind cantităţile de ambalaje colectate/valorificate şi raportează către A.N.P.M.;  
În 2016 la nivelul judeţului Covasna au raportat date 11 uoleutori de deşeuri 

de ambalaje, 3 reuiulatori de deşeuri de ambalaje din plastiu, 43 de 
produuători/importatori de bunuri ambalate uare au obligaţia să raporteze 
uantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională şi 45 autorităţi louale.  

În 2015 la nivelul judeţului Covasna au raportat date 9 uoleutori de deşeuri de 
ambalaje, 3 reuiulatori de deşeuri de ambalaje din plastiu, 43 de 
produuători/importatori de bunuri ambalate uare au obligaţia să raporteze 
uantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională şi 35 autorităţi louale. Un 
număr de aproximativ 70 de operatori euonomiui au predat responsabilitatea de 
gestionare/raportare uătre unul dintre operatorii euonomiui liuenţiaţi pentru 
preluarea responsabilităţii în vederea atingerii ţintelor la ambalaje şi deşeuri de 
ambalaje. 

 
c. Deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE) 
Au fost introduse în baza de date naţională raportările operatorilor economici 

autorizaţi în judeţ pentru colectare/tratare DEEE conform cerinţelor OUG 5/2015. În 
judeţul Covasna au raportat date 8 operatori economici autorizaţi pentru 
colectare/tratare DEEE. În anul 2016 au raportat date privind cantităţile 
colectate/tratate în anul 2015, 5 operatori economici. 

 
d. Vehicule scoase din uz (VSU) 
S-a uontinuat implementarea legislaţiei în domeniul vehiuulelor suoase din uz 

(H.G. nr. 2406/2004). Datele obţinute de la 5 operatori euonomiui autorizaţi pentru 
uoleutare/dezmembrare autoveliuule suoase din uz s-au introdus în baza de date 
uonstituită la nivel naţional. În anul 2016 s-a realizat raportarea datelor aferente 
anului 2015. 

 
e. Echipamente cu PCB/PCT 
S-a actualizat periodic inventarul operatorilor economici din judeţul Covasna, care 

deţin condensatori cu conţinut de P.C.B. în funcţiune sau echipamente scoase din uz.  
În 2016 şi 2015 au fost şi sunt în funcţiune în continuare 821 de condensatori cu 

conţinut de P.C.B. la 13 deţinători.  
 
f. Uleiuri uzate, nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti 
În anul 2016 s-a efectuat introducerea datelor de raportare în aplicaţia SIM pentru 

cantităţile de ulei uzat generat/colectat/predat în anul 2014 de către 55 de raportori şi 
s-au colectat datele privind generarea/valorificarea nămolului rezultat de la 6 staţii de 
epurare a apelor uzate orăşeneşti. 

 
g. Depozitarea deşeurilor 

Au fost monitorizate periodic cantităţile de deşeuri depozitate pe singurul depozit 
neconform (Sf.Gheorghe) rămas în operare până în luna septembrie, în vederea 
realizării măsurilor privind reducerea cantităţilor de deşeuri depozitate. 

În anul 2016 s-au depozitat 46.894 tone de deşeuri municipale pe depozitul 
conform din Braşov, în creştere faţă de anul 2015 când s-au depozitat 27.457 tone.   
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● Programul „Casa verde” 
În 2011 au fost depuse pentru finanţare 513 dosare. În anul 2015 s-au finalizat 

cele 129 de dosare pentru care au fost semnate contractele de finanţare în urma 
reluării programului în 2014 şi au început decontările acestora. În anul 2016 a fost 
reluat „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie 
regenerabilă inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, 
beneficiari fiind persoane fizice. Judeţul Covasna a avut un buget de 835.626 lei, 
suma în care s-au încadrat 139 de dosare de la beneficiari, înregistrate în format 
electronic la sediu APM Covasna, sesiunea de depunere a dosarelor fiind 10.10-
24.10.2016. 

● Activităţi în domeniul controlului poluării şi reglementării de mediu 
S-a urmărit optimizarea activităţilor privind emiterea actelor de reglementare prin: 

aplicarea corectă a legislaţiei, respectarea termenelor impuse de lege, informarea, 
consultarea publicului în etapele procedurilor de emitere a actelor de reglementare, 
urmărirea în permanenţă a conţinutului actelor de reglementare, implementarea 
Sistemului Integrat de Mediu pentru înregistrarea, urmărirea şi eliberarea actelor de 
reglementare, organizarea de şedinţe de lucru, asigurarea unui program de lucru flexibil 
cu publicul pentru depunerea solicitărilor, etc.  

 
Avize, acorduri, autorizaţii emise 

 2015 2016 
Clasări notificări în cadrul procedurii EIA  637 770 
Decizii de încadrare pe procedură simplificată (fără EIA/EA 91 103 
Avize Natura 2000  2 2 
Autorizaţii de mediu 83 84 
Acorduri de mediu 2 0 
Decizii de menţinere acorduri de mediu 9 0 
Autorizaţii integrate de mediu 2 2 
Transferuri de autorizaţii de mediu 23 29 
Revizuiri de autorizaţii de mediu 164 260 
Decizii de adoptare planuri, programe fără aviz de mediu 46 58 
Adeverinţe, puncte de vedere FEADR/PNDR/PţS 0 62 
Decizii respingere, sistări documentaţii, respingeri documentaţii 66 40 
Decizii menţinere acte de reglementare 0 52 
Revizuire acord de mediu 0 1 
ţbligaţii de mediu 7 5 
Decizii menţinere autorizaţii de mediu 16 0 
Revizuire autorizaţie integrată de mediu  1  
Revizuire decizie PUZ 1 0 
Menţinere decizie PUZ 1 0 
Dezbateri publice 5 2 
Şedinţe ale Comitetului de Analiză Tehnică 34 33 
Acte de reglementare emise 1151 1468 

 
● În domeniul Arii Protejate   
Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna a încurajat organizaţii şi instituţii din 

judeţ să devină custozi ai siturilor Natura 2000, acordând în acelaşi timp suport 
organizaţiilor interesate. 12 din cele 17 situri Natura 2000 aflate în competenţa 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna au fost date în custodie, iar siturile Natura 
2000 Buzăul Superior ROSCI0280, Oltul Superior ROSCI0239, Apa Lina-Honcsok 
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ROSCI0241, Apa Lina-Honcsok ROSPA0169, Valea Râului Negru ROSPA0147 au rămas 
în administrarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna până la atribuirea în 
custodie. Pentru situl Natura 2000 Buzăul Superior ROSCI0280, în lipsa unui plan de 
management aprobat, au fost elaborate măsurile minime de conservare. 
 
 

2.4. Siguranţa cetăţeanului şi nivelul de infracţionalitate la nivelul 
judeţului 

Activităţile desfăşurate de poliţiştii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului 
Covasna s-au circumscris obiectivelor cuprinse în programele prioritare de prevenire, 
în proiectele manageriale ale diferitelor structuri, precum şi celor cuprinse în 
protocoalele de colaborare cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniul ordinii publice. 

În domeniul prevenii şi combaterii criminalităţii poliţiştii covăsneni au 
acţionat în sistem integrat, preponderent pe două domenii considerate priorităţi 
naţionale ale Poliţiei Române, respectiv: 

● Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţenilor prin protejarea 
persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţă stradală, siguranţă rutieră şi siguranţa 
transporturilor.  

● Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea 
evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din 
domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii 
Europene 
 

Pentru servirea comunităţii şi prevenirea criminalităţii, poliţiştii covăsneni au 
executat: 

 
 2015 2016 2016-2015 
Intervenţii la evenimente 9.077 14.703  + 5.626 
Razii  2  10 + 8 
Acţiuni cu efective lărgite 5.082 4.097 - 985 
Controale directe 62.792 57.934 - 4.858 
Intervenţii la apelurile cetăţenilor 
prin SNUAU 112 

5.013 4.798 - 215 

 

Combaterea criminalităţii  
Pe parcursul anului 2016, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Covasna, 

s-a înregistrat o scădere a infracţionalităţii sesizate cu 12% faţă de anul anterior, 
4.810 în anul 2015 la 4.222 în anul 2016, din care 907 (+64) flagrante. 

Indicatorii statistici evidenţiază că, în cursul anului 2016, din totalul infracţiunilor 
sesizate, 62% reprezintă infracţiuni judiciare, 41% reprezintă infracţiuni contra 
patrimoniului, 30% infracţiuni contra persoanei, ponderea cea mai mare având-o 
infracţiunile de loviri sau alte violenţe (57%).  

Furturile, în procent de 58,78%, reprezintă cel mai important segment al 
infracţiunilor contra patrimoniului. Totodată, 0,51% din totalul infracţiunilor contra 
patrimoniului reprezintă faptele de tâlhărie, constatându-se scăderi cu o faptă faţă de 
anul 2015 (10 în 2015 la 9 în 2016). 
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Criminalitatea comisă cu violenţă 
În cursul anului 2016, la nivelul judeţului Covasna au fost sesizate 7 infracţiuni de 

mare violenţă (4 omor şi 3 tentative de omor), faţă de 6 în cursul anului 2015 (1 omor 
şi 5 tentative de omor), comise pe fondul consumului exagerat de băuturi alcoolice şi a 
unor conflicte spontane. 

La infracţionalitatea comisă  cu violenţă în mediul intrafamilial, la nivelul judeţului 
au fost sesizate 291 infracţiuni, cu 28 mai puţine faţă de anul 2015. 

 
Criminalitatea contra patrimoniului 
La nivelul judeţului Covasna, în cursul anului 2016 au fost sesizate 1.735 

infracţiuni contra patrimoniului, faţă de 2.146 infracţiuni sesizate în anul 2015, fiind 
înregistrată o scădere cu 19,16%. 

Ponderea infracţiunilor contra patrimoniului este dată în special de infracţiunile de 
furt, care reprezintă 58,78% din total, înregistrându-se în 2016 un număr total de 
1.020 fapte de furt, faţă de 1.336 înregistrate în anul 2015 (-316 fapte în 2016). 

În cazul infracţiunilor de furt se înregistrează scăderi semnificative atât în mediul 
urban (-205 fapte), cât şi în mediul rural (-111 fapte). 

În cazul furturilor din locuinţe, la nivelul I.P.J. Covasna, se înregistrează o scădere 
cu 29,54%, fiind sesizate 136 astfel de fapte în 2016, faţă de 193 fapte sesizate în 
2015 (-57 fapte). 

Infracţiunile de tâlhărie comise pe raza judeţului au scăzut cu 1 faptă, de la 10 în 
anul 2015 la 9 în anul 2016, ceea ce situează judeţul pe ultimele locuri din ţară. 

 
Criminalitatea economico-financiară 
În cursul anului 2016 au fost sesizate 278 infracţiuni faţă de 338 sesizate în 2015 

(-60), din care infracţiunile de evaziune fiscală sesizate au scăzut cu 55 de fapte, de la 
117 în anul 2015 la 62 sesizate în anul 2016. pe genuri de infracţiuni, cele mai mari 
scăderi la nivel de judeţ se înregistrează la infracţiunile de fals (-18) şi la evaziune 
fiscală (-58). 

În anul 2016 s-a început urmărirea penală pentru 144 infracţiuni economico-
financiare faţă de 91 în anul 2015 (+53 fapte, reprezentând o creştere cu 58,3%), iar 
numărul de suspecţi pentru care a fost dispusă începerea urmăririi penale a fost de 122 
faţă de 82 de suspecţi în anul 2015 (+40 suspecţi, respectiv o creştere de 48,8%) din 
care faţă de 10 (+1) au fost luate măsuri preventive. 

La nivelul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au fost desfăşurate 
860 acţiuni şi controale directe, faţă de 1.203 executate în anul 2015, fiind depistate 
136 infracţiuni, din care 7 în flagrant (153 infracţiuni depistate în anul 2015, din care 61 
în flagrant). 

Au fost aplicate 161 contravenţii, faţă de 109 în cursul anului 2015, în valoare de 
521.200 lei (+172.300 lei), fiind confiscată suma de 67.963 lei în numerar, bunuri şi 
mărfuri în valoare de 98.995 lei, respectiv 24.000 kg de îngrăşăminte, 7.000 kg de 
deşeuir feroase, 60 mc material lemnos, 110.949 ţigarete, 4.288 l alcool, 74 produse 
vestimentare/accesorii susceptibile de contrafacere, 38 de produse electrocasnice şi 6 
autoturisme. 

 
Criminalitatea stradală  
Infracţiunile stradale au înregistrat o scădere, de la 78 fapte în cursul anului 2015 

la 62 fapte în anul 2016 (ultimul loc din ţară după volumul criminalităţii), dintre acestea 
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84% fiind comise în mediul urban şi 16% în mediul rural. Cea mai mare pondere a 
infracţiunilor stradale au reprezentat-o furturile 54 (87% din totalul infracţiunilor). 

 
Criminalitatea în domeniul silvic 
În cursul anului 2016 au fost organizate şi executate 1.381 acţiuni faţă de 2.827 

executate în anul 2015, fiind constatate şi aplicate în cursul anului 2016 560 sancţiuni 
contravenţionale (600 sancţiuni contravenţionale în 2015) în valoare totală de 612.310 
lei (514.000 lei în cursul anului 2015), confiscarea a 1.569,99 mc material lemnos în 
valoare de 300.820 lei (în anul 2015 au fost confiscate 591,83 mc material lemnos, şi 
confiscarea valorică a 103,35 mc). Au fost instrumentate 209 lucrări şi cauze penale 
(343 lucrări şi cauze penale instrumentate în cursul anului 2015), vizând 189 fapte 
ilicite sesizate în domeniul silviculturii.  

 
Criminalitatea în domeniul piscicol 
În anul 2016 au fost executate 174 acţiuni, fiind înregistrate 2 cauze penale, 

aplicate 38 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 5,7 mii lei. 
 
Criminalitatea în şcoli 
La nivelul judeţului Covasna prevenirea şi combaterea criminalităţii săvârşită în 

mediul şcolar reprezintă o preocupare permanentă, fiind înregistrate următoarele 
rezultate: 

 
 2015 2016 2016-2015 
Activităţi în unităţi de învăţământ total, d.c. 7.973 8.221 +248 
- patrulări 6.572 6.720 +148 
- acţiuni 447 700 +253 
- şedinţe 964 440 -524 
Grupuri de lucru comune 4 5 +1 

 
În cursul anului 2016 au fost sesizate 6 (cu 10 mai puţin faţă de 2015) fapte 

penale comise exclusiv în incinta unităţilor şcolare, toate de lovire sau alte violenţe. 
 
Siguranţa traficului rutier 
Creşterea siguranţei rutiere a fost o prioritate a poliţiştilor cu competenţe pe acest 

segment, obiectiv pentru realizarea căruia, în cursul anului 2016 au fost executate: 
 

 2015 2016 2016-2015 
Acţiuni executate din care: 4.012 2.414 -1.598 
- cu efective proprii 2.623 1.764 -859 
- împreună cu alte formaţiuni ale poliţiei, altele 
în colaborare cu reprezentanţi ai societăţii civile 

802 650 -152 

 
În timpul acţiunilor, poliţiştii rutieri au constatat 415 infracţiuni (cu 20 mai multe 

faţă de 2015), din care 202 (cu 5 mai multe faţă de 2015) la regimul circulaţiei rutiere 
şi 213 (cu 15 mai multe faţă de 2015) de altă natură. 

Pentru abaterile constatate au fost aplicate 17.414 sancţiuni contravenţionale (cu 
292 mai puţine faţă de 2015), fiind reţinute 930 permise de conducere(cu 198 mai 
multe faţă de 2015) şi 619 certificate de înmatriculare retrase (cu 124 mai puţine faţă 
de 2015). 
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Pe raza judeţului s-au produs 82 accidente grave soldate cu 27 morţi (+13), 75 
(-4) răniţi grav şi 45 (+7) răniţi uşor. 

 
Poliţia de proximitate şi siguranţa comunităţii 
În cursul anului 2016 poliţiştii de proximitate din judeţ au primit spre verificare şi 

soluţionare 923 de reclamaţii (mai puţine cu 56 faţă de 2015), din care 900 au fost 
soluţionate, rămânând în lucru 23. În anul 2015 au fost soluţionate 919 dosare, 1 
dosar fiind transmis altor structuri competente iar 40 au rămas în lucru. 

 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Gheorghe Doja” Covasna prin 

activităţile desfăşurate, a urmărit cu precădere îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru 
modernizarea instituţională, executarea cu responsabilitate şi profesionalism a 
misiunilor şi atribuţiilor specifice.  

În cursul anului 2016 unitatea a executat un număr 4.755 misiuni, în creştere cu 
1,6% faţă de anul 2015 (4.665 misiuni), din care: 840 misiuni de asigurare a ordinii 
publice (354 misiuni în anul 2015), 272 acţiuni de intervenţie (233 în anul 2015), 
2.792 misiuni de menţinere a ordinii publice (3.265 în 2015), 9 acţiuni speciale pentru 
efectuarea unor acte procedurale, 439 acţiuni executate în cooperare cu alte instituţii 
cu atribuţii în prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional 
(486 acţiuni în 2015) şi 403 acţiuni pentru punerea în aplicare a mandatelor de 
aducere (318 acţiuni în 2015).       

A fost asigurată paza şi protecţia instituţională la 14 obiective atât în anul 2016 cât 
şi în 2015, precum şi paza şi protecţia transporturilor de bunuri şi valori – 94 misiuni în 
2016 şi 75 misiuni în 2015. 

În conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 60/2010 privind organizarea şi 
executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, au fost executate 
6.685 misiuni de menţinere a ordinii publice în mediul urban şi rural, în cursul anului 
2016 faţă de 3.265 misiuni executate în anul 2015.   

În urma acestor misiuni de menţinere a ordinii publice, au fost constatate 18 fapte 
de natură penală (13 în 2015) şi prinderea în flagrant a 18 făptuitori (97 în 2015), 
precum şi 64 fapte penale (65 în 2015) şi prinderea în flagrant a 79 de făptuitori în 
misiunile executate în sistem mixt.                     

Pe timpul executării misiunilor de menţinere a ordinii publice au fost aplicate 729 
sancţiuni contravenţionale (268 în 2015). 

În baza planurilor de cooperare/colaborare încheiate, au fost executate misiuni cu 
alte instituţii, astfel: 

 
 2015 2016 
Total misiuni cu alte instituţii, d.c.: 486 439 
- acţiuni în colaborare cu Direcţia Silvică 257 236 
- acţiuni în cooperare cu I.P.J. Covasna 70 101 
- acţiuni în cooperare cu alte structuri M.A.I. 42 47 
- acţiuni în cooperare cu S.P.P. 0 5 
- acţiuni în colaborare cu executori judecătoreşti 21 24 
- misiuni în colaborare cu reprezentanţii administraţiei publice locale 25 7 
- acţiuni în colaborare cu reprez. A.J.V.P.S. Covasna 20 6 
- acţiuni în colaborare cu alte instituţii 35 9 
- acţiuni în colaborare cu A.R.R. 10 4 
- acţiuni în colaborare cu Garda de Mediu 6 0 
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În urma acestor acţiuni au fost constatate în cursul anului 2016, 6 fapte penale 
(18 în 2015), prinderea în flagrant a 5 făptuitori şi aplicarea unui număr de 82 
sancţiuni contravenţionale (45 în 2015). 

Un accent deosebit a fost pus în cursul anului 2016 pe organizarea şi executarea 
unor acţiuni pe linia combaterii delictelor silvice, fiind constatate 8 fapte penale şi 
aplicate 65 sancţiuni contravenţionale în valoare de 71.400 lei. 

 
 
2.5. Protecţia copilului şi a persoanelor cu dizabilităţi 
 
Domeniul adopţiei reprezintă un proces în continuă schimbare. Legea nr. 

273/2004 privind procedura adopţiei a suferit modificări şi în anul 2016. Modificările 
aduse sunt în interesul copilului şi al familiei.  

În cursul anului 2016 Compartimentul de adopţie, postadopţie, din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, au 
lucrat pe 34 dosare (40 dosare în 2015), fiind finalizate la sfârşitul anului 27 de cazuri 
(31 cazuri finalizate în 2015). 

În privinţa familiilor adoptatoare, în anul 2016 au fost evaluate şi au primit 
atestate de familie aptă pentru adopţie un număr de 18 familii (15 familii în 2015). În 
urma acestor demersuri s-au realizat 17 încredinţări atât în anul 2016 cât şi în 2015 
în vederea adopţiei pentru o perioadă de 90 de zile la familiile adoptatoare. Ultima 
etapă este reprezentată de post-monitorizare care durează 2 ani şi are ca scop 
verificarea periodică a ataşamentelor formate, a modalităţii de creştere şi educare a 
copilului în familie. În anul 2016 au fost finalizate 13 încuviinţări iar în 2015, 10 
încuviinţări. 

Au fost monitorizate 28 de familii/copii în cadrul etapei post-adopţie (21 
familii/copii în 2015) iar 21 familii (11 în 2015) au beneficiat de informare şi consiliere 
cu privire la adopţii. 

Acţiuni pentru prevenirea abandonului sau planning familial 
A fost continuat proiectul „Prevenirea sarcinilor nedorite” prin care s-a urmărit 

scăderea numărului de copii intraţi în atenţia D.G.A.S.P.C. Covasna. În cursul anului 
2016 au fost consiliate 265 beneficiare (245 beneficiare în 2015). 

Acţiuni privind prevenirea separării copilului de familia sa 
- susţinerea celor 3 centre de zi (Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc, Baraolt), prin 

care  DGASPC Covasna sprijină activităţile de prevenire a separării copilului de familia 
sa prin  oferirea lunar de servicii pentru un număr de aproximativ 50 copii.  

În cadrul DGASPC Covasna funcţionează 4 centre de zi/reabilitare pentru copiii cu 
dizabilităţi: Sf. Gheorghe, localitatea Chilieni, Tg. Secuiesc şi Baraolt. De serviciile 
acestor centre beneficiază lunar aproximativ 130 de copii, proveniţi atât din familiile lor 
biologice cât şi din sistemul de protecţie socială.  

- atribuţii privind prevenirea abandonului copiilor 
Un alt mod de a contribui la activităţile de prevenire a instituţionalizării şi a 

separării copilului de familia sa, este activitatea desfăşurată prin soluţionarea cazurilor 
copiilor părăsiţi în spitale sau aflaţi în situaţia de risc de a fi părăsiţi.  

În anul 2016 au fost sesizate 41 de cazuri faţă de 45 de cazuri în 2015. După 
identificarea, evaluarea şi consilierea familiei/părintelui, s-a reuşit reintegrarea în familia 
biologică a 11 copii (17 copii în 2015). Celelalte cazuri au fost soluţionate astfel: 19 
copii (22 în 2015) au fost instituţionalizaţi prin plasament la asistent maternal 
profesionist şi la centre rezidenţiale 3, respectiv 4 în anul 2015.  
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- atribuţii privind intervenţia în cazul copiilor care au săvârşit fapte 
penale şi nu răspund penal 

Parchetele de pe lângă instanţele de judecată au obligaţia de a transmite în 
atenţia DGASPC cazurile copiilor care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal. În 
ultimii ani numărul acestor sesizări era în creştere de la an la an, dar în 2016 au fost 
comunicată DGASPC Covasna, aproximativ 23 de ordonanţe de clasare sau de 
neîncepere a urmăririi penale, în comparaţie cu anul 2015 când s-au primit aproximativ 
51 de astfel de sesizări. 

 
Acţiuni privind protecţia copilului împotriva abuzului şi neglijării; 

prevenirea fenomenului de violenţă în familie 
- intervenţia în cazurile de abuz, neglijare, exploatare 
În cursul anului 2016 au fost înregistrate 176 de sesizări care privesc 243 minori 

faţă de anul 2015 când au fost înregistrate 112 sesizări care priveau 160 minori. 
- intervenţia în cazul mamelor/gravidelor minore 
Având în vedere că în ultima vreme s-a constatat mărirea numărului cazurilor 

minorelor care au născut în unităţi medicale de pe teritoriul judeţului, s-a acordat o 
atenţie sporită acestui fenomen. 

În anul 2016 au fost sesizate 109 cazuri faţă de 113 cazuri în 2015.  
- servicii specializate 
În cadrul D.G.A.S.P.C. Covasna funcţionează 2 servicii specializate pentru protecţia 

copiilor abuzaţi, neglijaţi, exploataţi: Centrul de primire în regim de urgenţă „Prinţ şi 
Cerşetor” cu o capacitate de 15 locuri, numărul de beneficiari la sfârşitul anului 2016 a 
fost de 11 şi Centrul de primire în regim de urgenţă pentru victimele violenţei în familie 
care este destinat atât copiilor cât şi persoanelor adulte victime, numărul beneficiarilor 
la finele anului 2016 a fost de 3.  

 
Activităţi de prevenire şi combatere a fenomenului de cerşetorie, 

vagabondaj şi prostituţie 
Pentru prevenirea şi combaterea acestor fenomene se colaborează cu instituţii 

responsabile pe plan local, judeţean, naţional, cu autorităţile locale, cu poliţia 
municipală, DIICOT şi Agenţia Naţională Împotriva traficului de Persoane. În anul 2015 
a fost solicitată efectuarea de evaluări psihologice în 3 cazuri d evictime ale traficului de 
persoane, iar în 2 cazuri s-au solicitat informaţii despre beneficiare instituţionalizate 
victime ale traficului de persoane. 

În 2016 nu au fost formulate solicitări de evaluări psihologice. 
 
Monitorizarea şi acţiuni destinate copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la 

muncă în străinătate  
Conform datelor, situaţie se prezintă astfel: 
 
Anul 2015 
 

Distribuţia pe sexe Date statistice 
2015 

Număr de copii ai căror părinţi sunt 
plecaţi la muncă în străinătate M F 

Trim. I 882 464 418 
Trim. II 889 444 445 
Trim. III 869 446 423 
Trim. IV 905 463 442 
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Distribuţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în 

străinătate pe grupe de vârstă 
Date statistice 

2015 
< 1an 1-2 ani 3-6 ani 7-9 ani 10-13 ani 14-17 ani 

Trim. I 0 23 132 166 253 308 
Trim. II 2 25 120 154 268 30 
Trim. III 0 24 131 153 243 318 
Trim. IV 58 54 143 180 244 226 

 
Anul 2016 
 

Distribuţia pe sexe Date statistice 
2016 

Număr de copii ai căror părinţi sunt 
plecaţi la muncă în străinătate M F 

Trim. I 967 489 478 
Trim. II 997 511 486 
Trim. III 962 509 453 
Trim. IV 742 397 345 

 
Distribuţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în 

străinătate pe grupe de vârstă 
Date statistice 

2016 
< 1an 1-2 ani 3-6 ani 7-9 ani 10-13 ani 14-17 ani 

Trim. I 56 49 161 151 272 278 
Trim. II 58 52 155 161 269 302 
Trim. III 63 69 140 156 275 259 
Trim. IV 0 16 77 148 223 278 

Toate cele 45 unităţi administrativ teritoriale au furnizat date. 
 
Acţiuni privind reducerea numărului de copii în instituţii de tip 

rezidenţial şi activităţi privind promovarea protecţiei copilului prin 
alternative de tip familial 

După intrarea în vigoare a Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului şi închiderea marilor instituţii rezidenţiale de tip vechi, s-a trecut la 
găsirea unor măsuri alternative de protecţie în scopul oferirii copiilor instituţionalizaţi un 
mediu cât mai apropiat de cel familial.  

În urma demersurilor realizate în atingerea acestor obiective, sistemul rezidenţial 
de protecţie a copiilor din judeţul Covasna se compune din următoarele servicii: 

- un centru de plasament modulat 
- 10 case tip familial 
- 2 case de tip familial pentru copiii cu dizabilităţi 
- 2 centre de plasament pentru copiii cu dizabilităţi 
- un centru de primire în regim de urgenţă 
- 2 centre mixte copil-părinte (un centru de primire în regim de urgenţă pentru 

victime ale violenţei în familie şi un centru maternal) 
- un centru de sprijin pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie  
În anul 2015 numărul total al copiilor instituţionalizaţi era de 939, din care 331 

au beneficiat de servicii rezidenţiale, 274 copii erau la asistenţi maternali şi 334 erau 
în plasament la rude sau familii. 
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În anul 2016 numărul total al copiilor instituţionalizaţi a fost de 930, din care 328 
au beneficiat de servicii rezidenţiale, 272 copii sunt la asistenţi maternali şi 330 sunt în 
plasament la rude sau familii. 

 
Acordarea de servicii de specialitate persoanelor adulte cu dizabilităţi şi 

sprijinirea familiilor aparţinătoare; reintegrarea familială şi reinserţia socio-
profesională a persoanelor cu handicap 

La nivelul DGASPC Covasna, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Tg. 
Secuiesc, funcţionează 3 servicii destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi: 

- Centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele cu handicap Tg. Secuiesc – cu 
24 de locuri disponibile. Numărul asistaţilor în 2015 a fost de 26 persoane iar în 2016 
de 27 persoane; 

- Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu pentru 
persoane cu handicap Tg. Secuiesc – oferă beneficiarilor recuperare neuro-motorie. În 
anul 2015 şi 2016 au beneficiat de serviciile acestui centru 206 persoane, aproximativ 
20 în fiecare lună. 

- Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională – unitate pentru 14 persoane, 
atât în anul 2015 cât şi în 2016 a funcţionat la capacitate maximă, toate locurile fiind 
ocupate. 

 
Asigurarea tuturor drepturilor şi facilităţilor persoanelor cu handicap din 

teritoriu 
La finele anului 2016, ponderea persoanelor cu handicap în populaţia judeţului 

Covasna era de 2,65%, faţă de 2,46% în anul 2015. 
Sumele acordate pentru indemnizaţie care se acordă din bugetul de stat, se 

prezintă astfel pentru anul 2016 şi 2015: 
 
Anul Număr persoane Suma acordată  - lei - 
2015 5.619 17.718.313 
2016 5.895 19.532.354 
    
Atât în anul 2015 cât şi în anul 2016, nu au fost în evidenţe copii cu handicap de 

tip HIV/SIDA. 
Persoanele cu handicap grav şi accentuat beneficiază conform legii, de gratuitate 

pe toate liniile de transport urban cu mijloacele de transport în comun. Situaţia 
eliberării legitimaţiilor de transport în comun la nivelul judeţului Covasna, se prezintă 
astfel: 

 
 Anul  Număr legitimaţii emise 

2015 413 
2016 320 

 
Persoanele cu handicap accentuat beneficiază de gratuitatea transportului 

interurban, la alegere, cu tren clasa a II-a, cu autobuzele sau navele de transport 
fluvial, în limita a 6 călătorii dus-întors pe an calendaristic. 

 
Număr bilete dus-întors 

eliberate 
Cheltuieli – lei - Anul 

C.F.R. AUTţ C.F.R. AUTţ 

Total cheltuieli 
transport 

interurban – lei - 
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2015 5.756 3.990 145.375 49.085 194.460 
2016 5.051 3.764 58.250 30.400 88.650 

 
Situaţia eliberării Cardurilor-legitimaţie de parcare:  

 
 
 
 

Situaţia dosarelor depuse în vederea scutirii de la plata tarifului de utilizare a 
reţelelor de drumuri naţionale: 

 
Anul Număr dosare de solicitare Număr roviniete acordate 
2015 416 409 
2016 539 526 

Sumele se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor. 
 
În baza art. 27 din Legea nr. 448/2006, persoanele adulte cu handicap grav sau 

accentuat pot beneficia de credite a căror dobândă se suportă din bugetul de stat, cu 
condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului şi ca cvaloarea creditului să nu depăşească 
limita de 10.000 euro. Limita de returnare a creditului nu trebuie să depăşească 10 ani. 
în cazul achiziţionării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor 
cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu 
poate depăşi 20.000 euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani. 

În cursul anului 2015 şi 2016 au fost derulate câte 11 contracte, cheltuielile pentru 
dobândă fiind de 14.940 lei, respectiv 17.175 lei.  

Persoanele cu handicap grav au, ca singur serviciu social asigurat, la un asistent 
personal sau însoţitor, plătit din fondul bugetului administraţiei publice locale. Situaţia 
asistenţilor personali pentru anul 2015 şi 2016 se prezintă astfel: 

 
Anul Număr asistenţi personali Număr indemnizaţii pt plata asistentului 

personal 
2015 541 819 
2016 564 993 

 
Sumele acordate pentru indemnizaţia de însoţitor pentru nevăzători se acordă din 

bugetul de stat, prin DGASPC Covasna: 
   

Anul Număr indemnizaţii de 
însoţitori pt nevăzători 

Cheltuieli indemnizaţii de însoţitor pt 
nevăzători – lei - 

2015 307 2.684.993 
2016 296 3.478.494 

 
În afara serviciilor oferite de DGASPC Covasna, în judeţ sunt 4 ONG-uri – Diakonia, 

Caritas, Crucea Roşie şi Izabella – care oferă servicii de îngrijire la domiciliu pentru 
persoane în nevoie, bolnave sau vârstnice şi persoanelor cu handicap. În cadrul 
Fundaţiei Creştine Diakonia, funcţionează un atelier protejat „Irisz” pentru persoane cu 
handicap neuropsihic sau menta. 

 
 

Anul Număr legitimaţii emise 
2015 77 
2016 127 
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2.6. Relaţii externe, cooperare regională şi transfrontalieră, 
programe şi acţiuni cu finanţare externă 

 
Activităţi în anul 2015: 
Acţiunile întreprinse de Consiliul Judeţean Covasna în anul 2015 în domeniul 

relaţiilor externe au pus un accent deosebit pe dezvoltarea susţinută a turismului, pe 
promovarea valorilor culturale şi intensificarea relaţiilor de colaborare pe plan extern, 
dezvoltarea acestora la nivelul parteneriatelor din Uniunea Europeană. Una dintre 
priorităţile politicii externe a judeţului nostru, este consolidarea parteneriatelor 
existente, intensificarea relaţiilor de colaborare cu regiunile partenere din UE, precum şi 
cunoaşterea experienţelor şi practicilor internaţionale. Promovarea valorilor culturale a 
reprezentat de asemenea o prioritate. Prezentarea cărţii de vizită culturale a judeţului s-
a făcut prin programe care s-au întins pe perioade lungi de timp. Au fost readuse în 
memoria colectivă nume şi opere literare cu greutate în viaţa culturală a judeţului. 
Valorile autentice fac parte din patrimoniul universal, timpul dovedind valoarea lor 
intrinsecă. Unitate prin Diversitate este formula câştigătoare, liantul care asigură 
echilibru în realităţile regionale din Estul Europei.  

Primiri în 2015 
- delegaţie din partea Autoguvernării Judeţului Hevea din Ungaria,  
- Ambasadorul Indoneziei în România, excelenţa sa domnul Diar Nurbintoro a fost 

invitat să participe la Ziua Culturii Maghiare,  
- Consiliul Judeţean Covasna a organizat Expo Turism Activ.   
- conferința Erdély címerei és térképei  
- dezbatere publică cu tema Trenduri și provocări în comunicarea media din 

sec. XXI.  
- participarea la acţiunea Galopiada Secuiască 
- întâlnire cu preşedintele Comisiei de Afaceri Externe din cadrul 

Parlamentului Ungariei.  
- primirea unei delegaţii din judeţul Bács-Kiskun, Ungaria,  
- organizarea conferinţei „Limbi Regionale şi drepturi lingvistice în Europa, 

experiențe și deziderate” 
- o serie de conferinţe reunite sub egida A Kárpát-Medence Népei  

 
Deplasări  în 2015 
- Întâlnirea Anuală a Centrelor de Informare Europe Direct din Ungaria, -  
- Festivalul de gastronomie organizat de primăria localităţii Törökfalu din 

Serbia 
- Adunarea Regiunilor Europene desfăşurată în localitatea Aalborg din 

Regiunea Nordjylland, Danemarca   
- seminarul „Priorităţile Comisiei Europene - ocuparea forţei de muncă, 

creştere şi investiţii”.  
- participarea la cea de a XXVIII-a Sesiune a Congresul Autorităţilor Locale şi 

Regionale din Europa desfăşurat în Strassbourg  
- participarea la un schimb de experienţă pe zona dezvoltării teritoriului, 

dezvoltării regionale şi turismului, desfăşurat în judeţul Heves, Ungaria.  
- schimb de experienţă organizat în Statele Unite ale Americii, în cadrul 

programului Calea către o bună guvernare - calea americană. Management 
public colaborativ,  
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- participarea alături de Asociaţia Profesională a Pompierilor Civili din judeţul 
Harghita la un schimb de experienţă organizat  o asociaţie similară din Szarvas, 
Ungaria.  

- participarea la a XXII ediție a Târgului Internațional de Carte, organizat la 
Budapesta  

- participarea la Festivalul Secuilor, organizat de Asociaţiei Székely 
Szeretetszolgálat, în Parcul Milenáris din Budapesta  

- misiune diplomatică în Oslo, Norvegia - schimb de experienţă între Clusterul 
norvegian OREEC și Clusterul Green Energy 

- participare la Gala Cărţii la Budapesta organizată împreună cu Ziua Cărţii 
pentru Copii.  

- participare în regiunea Vastra Goteland localitatea Göteborg din Suedia la 
şedinţa Biroului Permanent a Adunării Regiunilor Europene  

- participarea la 146-lea şedinţă itinerantă a Asociaţiei Naţionale de 
Silvicultură din Ungaria. Gazda, de această dată a fost oraşul Kaposvár.  

- participarea în localitatea Hévíz la seminarul de deschidere al proiectului 
OFF TO SPA  

- în cadrul parteneriatului dintre judeţul Covasna şi judeţul Heves din Ungaria, 
reprezentanţii Consiliului Judeţean Covasna au participat la Zilele oraşului Eger,  

- întâlnirea Generală Anuală a tuturor Centrelor Reţelei Europe Direct 
din Europa, de la Bruxelles  

- participarea la Festivalul gastronomic în localitatea Békéscsaba, Ungaria  
- participarea în Budapesta la un cursul de perfecţionare şi o conferinţă 

pentru avocaţii parteneri Instituţiei de Protecţie a Drepturilor Minorităţilor,  
- Plenarele de Toamnă ale Comisiilor I, II și III ale Adunării Regiunilor 

Europene organizate în oraşul Winchester, Hampshire din Anglia.  
 

Activităţi în anul 2016 
Primiri în 2016 
- delegaţie din partea Asociaţiei Naţionale a Pădurarilor din Ungaria cu scopul de 

stabilire preliminară a coordonatelor premergătoare organizării Întâlnirii Pădurarilor din 
Bazinul Carpatic,  

- Teatrul de Operetă din Budapesta, Ungaria a întreprins în luna februarie, un 
turneu în Transilvania cu un spectacol de operetă.  

- vernisaj de artă plastică la Centrul de Artă a Transilvaniei din municipiul 
Sfântu Gheorghe. Au fost prezentate lucrări de artă modernă din colecţii de artă 
maghiară deţinute de Eger Kepesi Intézet şi Magyar Művészeti Akadémia din Ungaria 

- vizita vice prim ministrului Ungariei, responsabil pentru politici naţionale,  
- organizarea unui spaţiu expoziţional denumit generic Strada Noastră, organizat 

de Consiliul Judeţean Covasna împreună cu partenerii din Autoguvernările Judeţelor 
Békés, Heves, Veszprém, Csongrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok din 
Ungaria şi invitaţi din judeţele Hunedoara şi Sibiu  

- lansarea unui proiect de cercetare având ca temă regionalismul, autonomia 
culturală şi teritorială în regiuni europene, sub coordonarea Universităţii din 
Glasgow, Scoţia,   

- vizita domnului Paul Brummell ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti  
- sesiuni şi conferinţe organizate în cadrul proiectului Academia Kós Károly  
- întâlnire de lucru organizată cu un secretar de stat pentru educaţie publică din 

cadrul Ministerului Capacităţilor umane din Ungaria  
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- organizarea conferinţei Judeţele Zala şi Covasna, fond cultural comun 
- protocolul de predarea unui număr de 128 de titluri de carte de către Ambasada 

Statelor Unite ale Americii, sub motto-ul Raftul cu cărţi din America.  
- comemorarea celor 13 martiri arădeni, la care a participat o delegaţie condusă 

de vicepreședintele Parlamentului  Maghiar, Latorcai János.  
- primirea unei delegaţii maghiare (un parlamentar, membru al Comisiei de Politice 

Externe şi un consilier judeţean din partea Autoguvernării Judeţului Szabolcs–Szatmár–
Bereg)  

- organizarea unei întâlniri în cadrul proiectului Ţinutul Secuiesc, fond cultural 
comun cu preşedinţii Autoguvernării Județului Békés, reprezentanţi ai Consiliilor 
Judeţene Mureş, Harghita şi Covasna, reprezentanţi ai Comisiei pentru Evidenţa 
Fondului Cultural din Transilvania şi secretari de stat responsabili de dezvoltare agrară 
şi Hungarikum din Ungaria. 

- vizită oficială a d-lui SESZTÁK Miklós Ministrul Dezvoltării din Ungaria  
- Allan Kassof preşedintele organizaţiei americane Friend of Project of Ethnic 

Relation, Council for Inclusive Governance și Asociaţiei the Roundtable - o serie de 
întâlniri cu jurnalişti, cu reprezentanţi şi lideri ai comunităţii locale şi cu conducerea 
administrativă locală şi judeţeană.  

- vizita preşedintele Parlamentului Ungariei, împreună cu şeful cancelariei 
preşedintelui, şeful biroului de presă şi şefa serviciului de relaţii externe a parlamentului  

 
Deplasări în 2016 
- întrevederi în Budapesta cu reprezentanţi ai instituţiilor de stat cu funcţionari 

de rang înalt şi demnitari. 
- întâlnire de proiect OFF TO SPA la Universitatea Pannonia din Veszprém  
- vizită de studiu a unui grup de 10 fermieri şi agricultori în Bolzano regiunea 

Tirolul de Sud din Italia  
- participarea în Budapesta la ceremonia de decernare a premiilor, manifestare 

organizată cu prilejul sărbătoririi Zilei Mondiale a Pădurilor,  
- participarea la cea de a XXIII ediţie a Târgului Internaţional de Carte din 

Budapesta  
- participarea la a II –a ediţie a Festivalului Secuilor, organizată de Asociaţia 

Székély Szeretetszolgálat din Budapesta 
- participare la o masă rotundă organizată de Ministerul Economiei Naţionale 

Maghiare,      în Budapesta  
- asigurarea participării la Gala Cărţii organizată în aer liber, în piaţa Vörösmarty 

din centrul istoric al Budapestei  
- participare la ceremonia oficială de deschidere a Campionatului European de 

fotbal al minorităţilor naţionale EUROPEADA în localitatea Bruneck din Tirolul de Sud, 
Italia  

- onorarea invitaţiei Autoguvernării Judeţului Jász-Nagykun-Szolnok din Ungaria, 
de a participa la competiţia sportivă Challenge ce s-a desfăşurat în localitatea 
Cserkeszőlő.  

- organizarea în parteneriat cu Autoguvernarea judeţului Zala, în localitatea 
Zalaegerszeg din Ungaria a primei mobilităţi a proiectului Realizarea colecţiei de valori 
din judeţul Covasna.  

- o vizită de lucru la invitaţia primită din partea preşedintelui Autoguvernării 
Judeţului Szabolcs-Szatmár-Bereg  
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- schimb de experienţă organizat în judeţul Heves, Ungaria sub motto-ul Să ne 
cunoaştem vecinii  

- participarea la Tabăra Internaţională LIMES desfăşurată în localitatea 
Dunaszkecső organizată de Autoguvernarea Judeţului Baranya  

- Festivalul Zilele Judeţului Békés organizat în localitatea Békéscsaba, Ungaria  
- în localitatea Tarpa din judeţul Szatmár-Bereg s-a desfăşurat manifestarea Ziua 

Prunului.  
- reprezentanţa Comisiei Europene în Ungaria a organizat în Madrid, Spania 

Întâlnirea Generală Anuală a Centrelor de Informare Europe Direct, unde a fost invitat 
să participe şi un reprezentant al Biroului Europe Direct Covasna.  

- întâlnire de lucru organizată de preşedintele Autoguvernării Judeţului Szabolcs-
Szatmár-Bereg, Ungaria  

- participarea la a 60 de ani de la revoluţia maghiară, la invitaţia Secretariatului de 
Stat pentru Politici Publice Naţionale din Budapesta  

- participarea la Forumul Antreprenorilor tineri din Ungaria şi de peste hotare, 
organizat în Budapesta.  

- participarea, la invitaţia Asociaţiei Silvice din Ungaria, la Adunarea Generală 
Festivă organizată în Budapesta, cu ocazia aniversării a 150 de ani de la constituire. 

- întâlnire de lucru organizată de Asociaţia Pro Patria la Budapesta.  
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