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CAPOTOLUL O –  PREZENTAREA GENERALĂ A JUDEŢULUO COVASNA 
 
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. 

Reţeaua hidrografică de suprafaţă este bine organizată şi densă. Râurile ce 
străbat judeţul îşi au obârşia fie din regiunea muntoasă mai apropiată, fie din regiunea  
muntoasă mai îndepărtată (Râul Olt, Râul Negru, Zăbala şi Covasna), având drept 
colector principal Oltul, doar o mică parte a apelor curgătoare fiind colectate de râul 
Buzău (apele din partea sud-estică a judeţului). 

Principalele cursuri de apă sunt: Oltul, Râul Negru, Caşinul, Covasna, 
Baraoltul, Cormoşul, Buzăul, Bîsca, Oituzul, iar printre lacurile judeţului amintim: 
Complexul Reci, Lacul Belin, Lacul Sfântu Gheorghe, Complexul Zăbala, Lacul Arcuş şi 
Lacul Pădureni. 

Judeţul Covasna este străbătut de o reţea feroviară şi rutieră care asigură 
legătura cu judeţele învecinate: Bacău, Buzău, Braşov, Harghita şi Vrancea şi legătura 
municipiului Sfântu Gheorghe, reşedinţa de judeţ, cu cele 5 oraşe şi cu cele 122 de sate.  

Analizând echiparea tehnică cu drumuri publice (naţionale, judeţene şi 
comunale) a judeţului rezultă următoarele:  

- lungimea drumurilor publice este de 812 km cu o densitate de 21,9 km/100 
km2 , fiind sub densitatea pe ţară care este de 30,7 km/100 km2. Din lungimea totală a 
drumurilor publice 256 de km sunt drumuri naţionale iar 556 km, sunt drumuri judeţene 
şi comunale. 
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Reţeaua feroviară de folosinţă generală are o lungime de 115 km, cu o 
densitate de 31 km/1.000 km2 situându-se sub densitatea pe ţară care este de 47,8 
km/1.000 km2. Reţeaua de cale ferată electrificată este de 46 km şi străbate judeţul de la 
sud la nord făcând parte din magistrale feroviară Braşov - Sfântu Gheorghe - Ciceu - Baia 
Mare. Linia de cale ferată neelectrificată este de 63 km şi străbate depresiunea Târgu 
Secuiesc, făcând legătura municipiului Sfântu Gheorghe cu localităţile din nord-vestul 
judeţului. Tot de o cale ferată neelectrificată beneficiază şi o mică parte din sudul 
judeţului, care este deservită de ultima porţiune a liniei de cale ferată Braşov - Întorsura 
Buzăului (o lungime de 6 km pe teritoriul judeţului Covasna). 

În judeţul Covasna funcţionează un număr de 45 autorităţi ale administraţiei 
publice locale, la care se adaugă Consiliul Judeţean Covasna. 

Organizarea administrativă a judeţului cuprinde 2 municipii: Sfântu Gheorghe, 
Târgu Secuiesc, 3 oraşe: Covasna, Întorsura Buzăului şi Baraolt la care se adaugă 40 de 
comune. Localitatea reşedinţă de judeţ este municipiul Sfântu Gheorghe.  

Având în vedere prevederile Legii administraţiei publice locale  nr. 215/2001, 
completată şi modificată ulterior, la nivelul judeţului Covasna s-au constituit 13 asociaţii 
de dezvoltare intercomunitară, care vizează elaborarea şi implementarea de proiecte 
comune care să contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale.  

Conform datelor furnizate de ultimul recensământ din anul 2011, populaţia 
judeţului este de 210.177 locuitori. Densitatea medie, la suprafaţa judeţului de 3.710 km2 
este redusă  - 56,65 loc/km2.   

Rezultatele recensământului populaţiei şi al locuinţelor din 2011 ne indică un 
număr de 210.177 persoane pentru judeţul Covasna, ceea ce înseamnă că populaţia a 
scăzut cu 12.272 persoane faţă de recensământul din anul 2002. Structura pe 
naţionalităţi a populaţiei se prezintă, conform datelor recensământului din 2011, astfel: 
45.021 români (21,4%), 150.468 maghiari (71,6%), 8.267 rromi (3,9%), 304 alte etnii şi 
6117 etnie nedeclarată.  

 

CAPOTOLUL OO - POLOTOCA FOSCAL - BUGETARĂ 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna 
 
Principalele obiective ale A.N.A.F. pe anul 2014 au fost: 
Combaterea evaziunii fiscale prin: 
- îmbunătăţirea eficienţei activităţii de inspecţie fiscală; 
- combaterea fraudei multinaţionale. Controlul preţurilor de transfer; 
- combaterea fraudei intracomunitare. Frauda carusel. 
Sprijinirea mediului de afaceri prin: 
- accelerarea procesului de compensare/restituire a sumelor cuvenite 

persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. prin îmbunătăţirea procedurilor 
de rambursare a sumelor negative de T.V.A.; 

- sprijinirea contribuabililor disciplinaţi fiscal, dar care ca urmare a efectelor 
crizei sunt în dificultate; 

- limitarea creşterii obligaţiilor fiscale ale contribuabililor intraţi în dizolvare; 
Modernizarea serviciilor şi perfecţionarea procedurilor 
Îmbunătătirea asistentei furnizate contribuabililor si a comunicării externe 
- simplificarea modalităţilor de plată a obligaţiilor fiscale; 



 6 

- îmbunătăţirea comunicării instituţionale în vederea unei mai bune reflectări în 
mass-media a activităţii ANAF. 

Modernizarea şi perfecţionarea procedurilor 
- simplificarea sistemului declarativ; 
- dezvoltarea sistemului de depunere electronică a declaraţiilor; 
- transferul în timp real şi corect al informaţiilor legate de obligaţiile 

contribuabililor; 
- îmbunătăţirea utilizării contului unic. 
Prevenirea evaziunii în faza de colectare 
- îmbunătăţirea metodologiei de dispunere şi aducere la îndeplinire în mod 

operativ a măsurilor asigurătorii; 
- îmbunătăţirea colaborării cu Ministerul Administraţiei şi Internelor în vederea 

accesării bazei de date pentru identificarea operativă a proprietăţilor imobiliare, precum şi 
a mijloacelor de transport în scopul instituirii măsurilor asigurătorii sau executării, după 
caz; 

- implementarea operaţiunii de poprire electronică a disponibilităţilor băneşti 
aflate în conturile bancare deschise de debitori la băncile comerciale. 

Îmbunătăţirea colectării creanţelor bugetare 
- accelerarea recuperării arieratelor; 
- îmbunătăţirea procedurii de valorificare a bunurilor în cadrul executării 

silite,insolvabilitate şi stabilire a răspunderii solidare. 
 
Principalele venituri bugetare realizate pe total şi pe bugete în anul 2014, 

comparativ cu realizările anului 2013: 

                                                                                                  mii lei 
Total, din care: 

 Venituri 
2013 

Pondere
% 2014 

Pondere
% 

2014/2013
% 

1. Buget de stat, inclusiv sume şi cote 
defalcate la bugetele locale 

303.750 46.95 315.860 47.04 103.98 

2. Bugetul asigurărilor sociale de stat, 
inclusiv cheltuielile deduse direct de 
angajator, care reprezintă venituri  

241.110 37.26 246.360 36.69 102.18 

3. Bugetul Fondului Naţional Unic de   
Asigurări de Sănătate inclusiv 
cheltuielile deduse direct de 
angajator, care reprezintă venituri 

94.530 14.61 101.310 15.08 107.17 

4. Bugetul asigurărilor pentru şomaj, 
inclusiv cheltuielile deduse direct de 
angajator, care reprezintă venituri 

7.640 1.18 7.990 1.19 104.58 

      TOTAL (1+2+3+4) 647.030 100 671.520 100 103.78 
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Principalele venituri ale bugetului de stat, în structură, realizate în anul 
2014, comparativ cu anul 2013                                                                                                                

                                                                                                                                                mii lei 
Total, din care: Nr. 

crt. 
Venituri 

2013 
Pondere

% 
2014 

Pondere
% 

2014/2013
% 

 TOTAL BUGET DE STAT  
din care: 

303.750 100 315.86 100 103.99 

1 Impozit pe profit 30.820 10.15 36.850 11.67 119.57 
2 Impozit pe venit 125.460 41.30 137.040 43.38 109.23 
3 TVA, din care : 131.200 43.19 125.260 39.66 95.47 
3.1 TVA încasată  pentru operaţiuni 

interne 
185.810 61.17 181.290 57.39 97.57 

3.2 TVA restituită 54.610 17.98 56.030 17.73 102.60 
4 Accize 2.120 0.70 2.250 0.71 106.13 
5 Alte venituri 14.150 4.66 14.460 4.58 102.19 

 
Total venituri, din care: Venituri 

2013 Pondere 
% 

2014 Pondere 
% 

2014/2013 
% 

TOTAL BGC, administrat de A.N.A.F. 647.030 100 671.52 100 103,78 
Buget de stat (exclusiv încasări în vamă), din 
care: 303.750 46,95 315.86 47,04 103,99 
      - Impozit pe profit 30.820 10,15 36.85 11,67 119,57 
      - Impozit pe venit 125.460 41,30 137.04 43,38 109,23 
    - TVA (exclusiv încasări pentru importurile 
de bunuri) 131.200 43,19 125.26 

39,66 
95,47 

Accize (exclusiv incasari in vama) 2.120 0,70 2.25 0,71 106,13 
Rest venituri ( exclusiv incasari in vama) 14.150 4,66 14.46 4,58 102,19 
Bugetul asigurărilor sociale de stat 241.110 37,26 246.36 36,69 102,18 
Bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări 
de Sănătate 94.530 14,61 101.31 15,08 107,17 
Bugetul asigurărilor pentru şomaj 7.640 1,18 7.99 1,19 104,58 

 
Analizând evoluţia veniturilor încasate la bugetul general consolidat, se 

constată că veniturile nominale încasate în anul 2014, au crescut faţă de nivelul anului 
precedent, pe total buget general consolidat cu 3,78%, iar pe bugete situaţia se prezintă 
astfel: 

- Bugetul de stat .......................................................................  3,99% 
- Bugetul asigurărilor sociale de stat …………………………  2,18% 
- Bugetul Fondului National Unic de Asigurari de Sanatate ....  7,17% 
- Bugetul asigurarilor pentru somaj…………………………...  4,58% 
Situaţia privind încasarea veniturilor la bugetul de stat pe principalele surse de 

venit, comparativ cu aceeaşi perioada a anului precedent, se prezintă după cum urmează: 
- Impozitul pe profit a înregistrat creştere ................................. 19,57% 
- Impozit pe venit a înregistrat creştere ....................................     9,23% 
- T.V.A. a înregistrat scădere.....................................................   -4,53% 
 



 8 

În perioada ianuarie-decembrie 2014, încasările din T.V.A. s-au menţinut ca 
fiind principala sursă la bugetul de stat, cu o pondere de 43,38%, urmată de impozitul pe 
venit cu 39,66%. 

 
Principalii indicatori de performanţă - anul 2014 

Nr. 
Crt.     

Denumire indicator 

Nivelul 
indicatorilor 

de 
performanţă 
pentru anul 

2014 

Grad de 
realizare - 
anul 2014       

Grad de 
îndeplinire 
anul 2014 

% 

F1. Gradul de realizare a programului de încasări venituri 
bugetare (valori brute) 

100% 106,48 % 106,48 

F2. Gradul de realizare a programului de încasări venituri 
bugetare (valori nete) 

100% 106,74 % 106,74 

F3. Diminuarea arieratelor recuperabilela finele anului de 
raportare  

52.476 mii lei 19,309 mii 
lei 36,80 

F4. Gradul de încasare/stingere a arieratelor realizate din 
executare silită în total venituri încasate          

65% 76,20%  

F5. Rata de colectare a arieratelor recuperabile la persoane 
juridice 

72% 78,01 % 
108,35 

F6. Rata de colectare a arieratelor la persoane juridice 53% 49,39% 93,19 

F7. Ponderea încasărilor realizate prin aplicarea măsurilor de 
executare silită în total venituri încasate 

13% 12,59% 96,85 

F8a. Gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor 
fiscale (valoric) 

85% 80,90% 95,18 

F9. Rata de incasare a obligaţiilor stabilite suplimentar din 
activitatea de inspecţie fiscală pentru persoane juridice 

20% 30,89% 154,45 

F10. Rata de incasare a obligatiilor stabilite suplimentar din 
activitatea de inspectie fiscală pentru persoane fizice 

30% 44,30% 147,67 

F11. Gradul de procesare în termen al declaraţiilor fiscale 100% 99,98% 99,98 
F12. Gradul de depunere voluntară a declaraţiilor fiscale, pe 

tipuri de impozite 
96% 95,40% 99,38 

F13. Evoluţia stocului de deconturi cu sume negative de TVA 
cu obţiune de rambursare care la sfârşitul lunii au 
termenul legal de soluţionare întârziat, cu mai mult de 
180 zile, faţă de stocul de altfel de deconturi de la 
sfârşitul anului precedent  

100% - - 

F20. Numar inspecţii efectuate de un inspector la 
contribuabilii persoane juridice 

- 13,23 nr. 
inspecţii/ins

pector 
121,60 

F21. Numar inspecţii efectuate de un inspector la 
contribuabilii persoane fizice                                              

- 36,46 nr. 
inspecţii 

171,09 

F22. Sume atrase suplimentar (nete) pe un inspector, urmare 
inspecţiilor fiscale la contribuabilii persoane juridic               

- 2.470,59 
mii. lei / 
inspector 

46,05 

F23. Sume atrase suplimentar (nete) pe un inspector, urmare 
inspectiilor fiscale la contribuabilii persoane fizice                

- 87,43 mii. 
lei 

/ inspector 
11,64 

F24. Sume atrase suplimentar (nete) pe un inspector, urmare 
inspectiilor fiscale la contribuabilii persoane juridice 

- 186,78 mii 
lei/inspecţie 

37,88 

F25. Sume atrase suplimentar (nete) pe o inspecţie, urmare 
inspecţiilor fiscale la contribuabili persoane fizice 

- 
2,40 mii 

lei/inspecţie 
- 

F26. Ponderea numărului deciziilor de impunere în total 
rapoarte de inspecţie fiscală încheiate la contribuabili 
persoane juridice                                                

90% 92,78 % 103,09 

F27. Ponderea numarului deciziilor de impunere în total 
rapoarte de inspecţie fiscală încheiate la contribuabili 
persoane fizice 

- 109,92% 100,43 
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F28. Ponderea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor pt care s-a 
modificat baza de impunere în total impozite, taxe şi 
contribuţii verificate la contribuabili persoane juridice 

65% 55,49% 85,37 

F29. Gradul de asigurare a colectării creanţelor fiscale din 
prisma măsurilor asiguratorii instituite de inspecţia 
fiscală la contribuabili persoane juridice 

- 81,02% 
193,50 

F30. Diminuarea pierderii fiscale pe un inspector urmare 
inspectiilor fiscale efectuate la persoane juridice care 
înregistrează pierdere fiscală                                           

- 
80,59 mii. 

lei 
/ inspecţie 

10,95 

 
Realizarea programului de încasări nete comunicat de A.N.A.F. reprezintă 

unul din cele mai importante obiective ale conducerii A.J.F.P. Covasna. Gradul de 
realizare pe anul 2014 a programului de încasări nete a fost de 106,74%.  

 
Evoluţia arieratelor în cursul anului 2014, comparativ cu anul 2013 

  
Buget Arierate la 

31.12.2013 
Arierate la 
31.12.2014 

2014/2013 
% 

1. Buget de stat  51.153 42.173 82,44 
2. Bugetul asigurărilor sociale de stat  13.388 8.957 66,90 
3. Bugetul Fondului Naţional Unic de   
Asigurări de Sănătate  

4.360 3.143 72,08 

4. Bugetul asigurărilor pentru şomaj  360 288 80,00 
TOTAL arierate recuperabile din care: 69.261 54.561 78,77 

- arierate incerte + inactivi 18.456 14.946 80,98 

- arierate eşalonate  19.290 15.668 81,22 

- arierate posibil de recuperat 31.515 23.947 75,98 

                                                                                                             
Analizând arieratele înregistrate la data de 31.12.2014 pe baza datelor 

referitoare la clasificarea arieratelor, indicatori de gestiune arierate şi creanţe incerte din 
aplicaţia informatică SACF se constată următoarele: 

Arieratele recuperabile înregistrate la data de 31.12.2014 în valoare de 54.561 
mil.lei au scăzut cu 21,23 % faţă de cele existente la 31.12.2013 şi se compun din: 

- 50,93 mil.lei - arierate recuperabile conform capacităţii de colectare, aferente 
persoanelor juridice, faţă de 65,59 mil. lei înregistrate la 31.12.2013, ceea ce reprezintă o 
scădere de 22,36%; 

- 3,63 mil.lei - arierate recuperabile conform capacităţii de colectare aferente 
persoanelor fizice, faţă de 3,66 mil. lei înregistrate la 31.12.2013, ceea ce reprezintă o 
scădere de 0,82%; 

- din totalul arieratelor de 217,66 mil.lei, suma de 163,10 mil.lei reprezintă 
arierate nerecuperabile. 

Dacă din totalul arieratelor recuperabile se scad arieratele contribuabililor 
inactivi, arieratele incerte şi arieratele existente în înlesniri în sumă totală de 30,61 mil.lei, 
rămân arieratele posibil de recuperat în sumă de 23,95 mil.lei, acestea fiind cu 24,02% 
mai mici decât cele existente la 31.12.2013. 

Cauzele care au contribuit la creşterea arieratelor se referă la:     
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- recuperarea greoaie a arieratelor reprezentând sume stabilite suplimentar de 
către organele cu atribuţii de inspecţie fiscală, care au fost stabilite de regulă prin 
estimare, întrucât în marea majoritate acestea sunt nerecuperabile.  

- preluarea în evidenţa fiscală a sumei de 12,75 mil. lei reprezentând sume 
stabilite suplimentar de către Activitatea de Inspecţie Fiscală, rămasă în sold la data de 
31.12.2014 ceea ce reprezintă 23,36% din total arierate recuperabile; 

- instituirea în perioada ianuarie-decembrie a accesoriilor datorate de către 
contribuabili pentru obligaţii bugetare neachitate în termen, în valoare de 19,23 mil. lei, 
din care a rămas în arierate suma de 7,52 mil. lei, iar din cele instituite în perioada 
anterioară a rămas în arierate suma de 8,79 mil. lei, ceea ce reprezintă 29,91% din total 
arierate recuperabile; 

În vederea reducerii arieratelor la bugetul general consolidat şi a 
preîntâmpinării formării de noi arierate şi pentru atingerea obiectivului stabilit, în 
continuare s-au dispus măsuri ferme în următoarele direcţii: 

- urmărirea încasării veniturilor prin aplicarea procedurilor de executare silită, 
constând în poprire asupra disponibilităţilor din conturile bancare precum şi a popririi 
veniturilor la terţi; 

- identificarea prin toate mijloacele posibile a bunurilor mobile şi imobile aflate 
în proprietatea debitorilor şi aplicarea sechestrelor, precum şi declanşarea ori continuarea 
valorificării la licitaţie a bunurilor respective;    

- sesizarea organelor penale a cazurilor de nevărsare la buget a sumelor reţinute 
la sursă; 

- informarea contribuabililor privind posibilitatea eşalonării la platî a arieratelor 
conform O.U.G. nr. 29/2011.                                                          

Astfel, la sfârşitul anului 2014, situaţia eşalonărilor la plata este prezentată în 
tabelul de mai jos:  

 
Explicaţii Nr. agenţi 

economici 
Sume 

solicitate 
Sume 

aprobate 
Penalităţi  
calculate 

Sume 
încasate  

Total eşalonări 
conform OUG. 
nr.29/2011 
       din care: 

690 58.332 44.246 6.628 25.934 

 - aprobate 621 47.425 44.246 6.628 25.934 
 - în derulare    365 24.757 23.179 4.144 11.645 
 - finalizate 120 9.325 8.402 836 9.229 

 - pierdute 136 13.343 12.666 1.647 5.060 

- în curs de 
soluţionare 

5 1.317 x x x 

 - respinse 64 9.590 x x x 

 
Gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale (valoric) 

reprezentând ponderea sumelor stinse în termen din totalul sumelor declarate de plată în 
perioada de raportare, realizat în anul 2014 a fost de 80,90%, ceea ce denotă realizarea în 
proporţie de 95,18% a ţintei de 85%. 
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Principalele motive ale realizării indicatorului sub nivelul programat constau în 
achitarea cu întârziere a obligaţiilor curente declarate în termen sau achitarea fracţionată 
de către unii contribuabili, precum şi în menţinerea numărului mare al agenţilor 
economici aflaţi în incapacitate de plată. 

Gradul de depunere voluntară a declaraţiilor fiscale pe tipuri de impozite 
realizat în anul 2014 a fost de 95,40%, fiind depuse în termen 504.955 declaraţii fiscale 
conform vectorului fiscal, faţă de 529.307 declaraţii fiscale aşteptate. Având în vedere 
ţinta de 96%, se constată că la data de 31.12.2014 acest indicator a fost realizat în 
proporţie de 99,38%. 

Activitatea de gestiune - în anul 2014 au fost administraţi: 77.412 
contribuabili din care 68.342 persoane fizice şi 9.070 persoane juridice. , 10.626 
contribuabili cu obligaţii de declarare pentru impozitele prevăzute în vectorul fiscal. 
Totodată au fost emise 14.891 decizii de impunere pentru plăţi anticipate, 7.924 decizii de 
impunere anuală fiind restituită suma de 752 mii lei; au fost eliberate 1.080 caziere 
fiscale, fiind înscrise 1.058 sancţiuni în cazierul fiscal; au fost depuse 1.175 deconturi cu 
sume negative de TVA cu opţiuni de rambursare, fiind restituită efectiv suma de 23.821 
mii lei; au fost eliberate 11.929 notificări nedepunere declaraţii, deconturi; s-au emis 863 
certificate de rezidenţă. 

 
Activitatea de colectare a creanţelor fiscale 

 
2013 2014 

Evoluţie 2014/2013 
% 

Recuperarea creanţelor bugetare datorate bugetului general consolidat prin  aplicarea modalităţilor de 
executare silită: 

Sume realizate la bugetul general consolidat din 
executare silită pe categorii de contribuabili (mii lei): 85.603 84.567 9897888

Persoane juridice 81.732 78.884 969518

Persoane fizice 3.871 5.683 1469808

Sume realizate la bugetul general consolidat din 
aplicarea măsurilor de executare silită din (mii lei):  

85.603 84.567 989788

Somaţii 67.898 68.452 1009818

Popriri asupra disponibilităţilor din conturi bancare 14.257 14.654 1029788

Popriri pe venituri (la terţ) 2.434 1.261 519808

Valorificări sechestre bunuri mobile 299 186 629208

Valorificări bunuri imobile indisponibilizate 714 14 19968

Număr de licitaţii organizate pentru valorificarea 
bunurilor mobile şi imobile sechestrate 205 92 449878

Atragerea răspunderii solidare   8

Număr decizii 2 55 27508

Sume (mii lei) 19 1.160 61059268

Debitori pentru care s-a deschis procedura de 
insolvenţă   8

Număr 4108 4078 999268

Sume (mii lei) 49.4688 59.4768 1209238

  
Valoarea creanţelor fiscale pentru care s-au emis avize  

49.9348 19.9568 399968

Valoarea creanţelor fiscale înscrisă în Arhiva 
Electronică de Garanţii Reale Mobiliare  

49.9348 19.9568 399968
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Analizând evoluţia încasărilor din executare silită din tabelul de mai sus se 
constată că în anul 2014 comparativ cu anul 2013, a avut loc o scădere cu 1,22% deşi 
sumele realizate la bugetul general consolidat, persoane fizice, are creştere faţă de 2013, 
atingând un procent de 146,80%. În concluzie: 

•8 s-au accentuat încasările prin somaţii (100,81%) şi  
•8 prin poprirea conturilor bancare (102,78 %)  
•8 încasările prin celelalte forme de executare silită scăzând în mod alarmant: 
•8 încasări venituri terţi 51,80% , 
•8 valorificarea bunurilor sechestrate mobile (62.20%)  
•8 respectiv valorificarea bunurilor imobile sechestrate (1,96%) 

atât urmare a creşterii gradului de conformare voluntară  dar şi a lipsei de lichidităţi, lipsa 
interesului faţă de bunurile mobile/imobile scoase la licitaţie precum şi a declarării 
insolvenţei la un număr mare de societăţi . 

În ceea ce priveşte debitorii insolvabili pentru care s-a atras răspunderea 
solidară  în anul 2014, comparativ cu anul 2013, numeric sunt cu 53 mai mulţi, iar 
valoarea creanţelor pentru care s-a atras răspunderea solidară crescând cu 1.141 mii lei. 
  

Recuperarea creanţelor bugetare datorate bugetului general consolidat prin 
aplicarea modalităţilor de executare silită la persoane juridice:  

                                                                                                             mii lei 
2013 2014 Nr. 

Crt. 
 

Nr.  Valoare  Nr. Valoare  
1. Somaţii comunicate  30.132 129.417 28.866 102.292 
2. Încasări din plăţi după comunicarea somaţiilor 29.155 132.431 27.805 50.659 
3. Popriri conturi bancare 12.017 46.509 9.054 23.088 
4. Încasări popriri conturi bancare 6.703 16.620 6.344 16.854 
5. Popriri terţi 3.219 23.619 2.799 13.693 
6.  Încasări popriri terţi  445 2.890 367 1.410 
7. Sechestre bunuri mobile 224 16.236 237 11.862 
8. Valorificări bunuri mobile 168 7.813 270 7.776 
9. Sechestre bunuri mobile 48 6.613 42 2.398 
10. Valorificare bunuri imobile 31 3.092 30 2.149 
 TOTAL ÎNCASĂRO DON EXECUTARE 

SOLOTĂ 
36.502 162.846 34.816 78.884 

 
În 2014 a fost deschisă procedura insolvenţei pentru un număr de 407 debitori 

în sumă de 59.476 mii lei. 
În temeiul O.U.G. nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la 

plată, la 31.12.2014 la nivelul AJFP Covasna se aflau în derulare 365 decizii de eşalonare 
cu sume aprobate în valoare totală de 23.179 mii lei pentru care s-au încasat rate scadente 
în sumă totală de 10.519 mii lei, respectiv obligaţii curente cu termen de plată ulterior 
datei comunicării deciziei în sumă totală de 64.016 mii lei. 

La 31 decembrie 2014 s-a finalizat eşalonarea la 120 agenţi economici, fiind 
eşalonată la plată şi încasată suma de 8.402 mii lei, fiind încasate în totalitate ratele 
aferente precum şi obligaţiile fiscale cu termen de plată după data comunicării deciziei. 
La 31.12.2014 au fost pierdute 136 decizii de eşalonare, având ca obligaţii eşalonate 
suma de 12.666 mii lei, din care s-a încasat ca obligaţiei eşalonate numai suma de 4.618 
mii lei. 
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Totodată, la sfârşitul anului 2014 se aflau în curs de soluţionare 5 cereri de 
eşalonare pentru o valoare totală de 1.316 mii lei. 

Recuperarea creanţelor bugetare datorate bugetului general consolidat prin 
aplicarea modalităţilor de executare silită la persoane fizice: 

  
2013 2014 Nr. 

Crt. 
 

Nr.  Valoare  Nr. Valoare  
1. Somaţii comunicate  17.684 25.479 19.305 102.292 
2. Încasări din plăţi după comunicarea somaţiilor 9.385 4.985 12.352 50.695 
3. Popriri conturi bancare 1.469 4.129 2.478 23.088 
4. Încasări popriri conturi bancare 553 346 1.093 16.854 
5. Popriri terţi 376 1.287 385 13.693 
6.  Încasări popriri terţi  90 53 229 1.410 
7. Sechestre bunuri mobile 6 97 7 11.862 
8. Valorificări bunuri mobile 5 40 6 7.776 
9. Sechestre bunuri mobile 1 85 8 2.398 
10. Valorificare bunuri imobile 0 1 0 2.149 
 TOTAL ÎNCASĂRO DON EXECUTARE 

SOLOTĂ 
10.033 5.425 13.680 78.884 

  
Activitatea de asistenţă şi servicii pentru contribuabili  
Prin această activitate se asigură acordarea asistenţei contribuabililor în mod 

permanent, raspunsuri în scris la întrebările formulate de către contribuabili, răspunsuri 
prin e-mail şi telefonic la întrebările acestora. De asemenea se asigură îndrumarea prin 
mijloace specifice a contribuabililor în aplicarea legislaţiei fiscale şi a prevederilor 
convenţiilor de evitare a dublei impuneri.  

Activitatea de Onspecţie Fiscală a vizat, prioritar, contribuabilii cu potential 
de evaziune şi fraudă fiscală ridicat, selectaţi în baza analizei de risc din domeniile: 

- societăţilor comerciale care au înregistrat pierderi, în anii de creştere 
economică (societăţile comerciale din sectorul construcţiilor, societăţi comerciale 
implicate în tranzacţii intracomunitare etc); 

- contribuabili care au raportat T.V.A. de recuperat şi nu l-au solicitat la 
rambursare; 

- societăţi care au efectuat tranzacţii cu firme aflate în inactivitate fiscală şi/sau 
in insolvenţă; 

- contribuabili cu neconcordanţe achiziţii şi livrări – Declaraţia 394 
- contribuabili care la sfârşitul anului 2013 înregistrau stocuri ridicate d 

emărfuri raportat la cifra de afaceri. 
În exercitarea atribuţiilor stabilite prin O.G. nr. 92/2003, Codul de procedură 

fiscală aparatul de specialitate al A.J.F.P. Covasna a efectuat în anul 2014, 1.202 acţiuni 
de inspecţie fiscală la persoane juridice şi persoane fizice. 

Rezultatele obţinute în anul 2014, urmare inspecţiilor fiscale se 
concretizează în:  

a). atragerea la bugetul de stat a unor venituri suplimentare în sumă de 
55.488.900 lei reprezentând: 

- diferenţe de impozite şi taxe..................... 43.565.080 lei (din care 42.558.632 
lei persoane juridice şi 1.006.448 lei persoane fizice) 
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- accesorii aferente acestora.............................11.775.500 lei (din care 
11.669.370 lei persoane juridice şi 106.130 lei persoane fizice) 

- amenzi contravenţionale.....................................146.850 lei (din care 123.500 
lei persoane juridice şi 23.350 lei persoane fizice) 

b). respingerea sumei de 842.685 lei de la rambursarea T.V.A. solicitată de 
agenţii economici; 

Din cele 765 rapoarte de inspecţie fiscală, încheiate în anul 2014, un număr de 
26 au fost contestate deciziile de impunere, din care 2 contestaţii au fost admise. 

Gradul redus de contestare a actelor de control evidenţiază progresul actelor de 
inspecţie în respectarea metodologiei de inspecţie fiscală şi a prevederilor legislaţiei 
fiscale, pe de o parte, iar pe de altă parte înţelegerea de către contribuabil a datoriei civice 
privind participarea la susţinerea cheltuielilor publice ale statului.   

   
Activitatea de Trezorerie reprezintă un sistem operaţional prin intermediul 

căruia, Ministerul Finanţelor Publice efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi privind 
bugetul public naţional cu asigurarea echilibrului financiar. 

 În calitate de casier al sectorului public, Trezoreria finanţelor publice asigură 
încasarea şi evidenţa veniturilor bugetare, distinct pe tipuri de bugete şi pe plătitori, 
creându-se astfel posibilitatea urmăririi îndeplinirii obligaţiilor către bugetul general 
consolidat de către toţi contribuabilii. 

În calitate de gestionar al banului public, prin trezorerie se asigură deschiderea 
conturilor de încasări şi plăţi ale instituţiilor publice, realizând gestionarea 
disponibilităţilor băneşti ale sectorului public. 

Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică are în subordine directă, pe 
linie metodologică şi coordonare, unităţile operative ale trezoreriei statului organizate în 
cadrul administraţiilor finanţelor publice ale municipiilor Sf. Gheorghe şi Tg. Secuiesc şi 
oraşului Baraolt, nefiind nici o administraţie financiară fără trezorerie. 

Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică colaborează, coordonează şi 
îndrumă activitatea Consiliului Judeţean Covasna şi a 45 unităţi administrativ teritoriale 
(40 comunale, 3 orăşeneşti şi 2 municipale). 

Ca urmare a măsurilor de reorganizare din cadrul administraţiei publice 
centrale şi a modificărilor unor acte normative, în cursul anului 2014, ATCP din cadrul 
judeţului Covasna a colaborat în mod eficient cu toate Entităţile Publice din judeţ, prin 
organizări de şedinţe de pregătire la sediul ATCP şi prin îndrumarea permanentă a 
acestora, în vederea aplicării corecte şi unitare a Ordinului nr.720/2014 de aprobare a 
normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor 
publice conform surselor de finanţare, cu respectarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

Punerea în aplicare a proiectului FOREXEBUG, cu un impact semnificativ în 
activitatea unităţilor Trezoreriei Statului, cât şi a Entităţilor Publice, care s-a realizat prin  
modificări majore ale aplicaţiilor informatice şi structurii bazelor de date, sub 
coordonarea directă a M.F.P., la nivelul A.T.C.P. jud. Covasna  nu a generat probleme 
deosebite. Implicarea responsbilă a întregului personal al trezoreriei  subordonat A.T.C.P. 
Covasna, la implementarea proiectului FOREXEBUG, a făcut posibilă realizarea cu 
succes a acesteia.   

Exerciţiul financiar la 31.12.2014 s-a încheiat cu un deficit pe total judeţ în 
sumă de 556.968 mii lei. Au înregistrat deficit toate begetele analizate: bugetul de stat-
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294.018 mii lei, bugetul asigurărilor sociale de stat 181.545 mii lei, bugetul asigurărilor 
de sănătate 74.030 mii lei, bugetul asigurărilor pentru  şomaj 7.375 mii lei. 

Analizând situaţia comparativă a deficitului şi excedentului în anul 2014 faţă 
de realizările anului 2013, se constată la nivelul judeţului o creştere a deficitului la nivelul 
anului 2014 faţă de anul 2013 cu 8,99%. A fost înregistrată o reducere a deficitului faţă 
de 2013 numai la bugetul asigurărilor de sănătate cu 11,91% şi la bugetul asigurărilor 
pentru şomaj cu 8,99%. 

                      
Veniturile bugetului de stat pe unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului: 

                                                                                                           mii lei 

Trezoreria Venituri Cheltuieli 
Excedent/De

ficit 

Trezoreria mun. Sf. Gheorghe 86.586 328.062 -241.746 

Trezoreria mun. Tg. Secuiesc -30.840 1.861 -32.702 

Trezoreria oras Baraolt -19.348 491 -19.839 

TOTAL JUDEŢ 36.397 330.414 -294.017 

 
 
 
Biroul Vamal de Onterior Covasna 
 
Lucrătorii Biroului Vamal de Interior Covasna, în cursul anului 2014 şi-au axat 

activitatea pe următoarele aspecte: 
1 Dinamica veniturilor încasate în anul 2014 comparativ cu anul 2013 – 

planul de încasări stabilit pentru anul 2014 a fost realizat în proporţie de 112%, fiind 
încasată suma de 30,05 milioane lei faţă de planul prognozat de 26,83 milioane lei. 
Sumele încasate în anul 2014 de unitatea vamală, în valoare de 30,05 mil lei reprezintă un 
procent de 91% din sumele colectate în aceeaşi perioadă a anului precedent. 

2. Dinamica operaţiunilor vamale de import şi export în anul 2014 
comparativ cu anul 2013 – în anul 2014 au fost procesate 1.784 declaraţii vamale de 
import faţă de 1.331 câte au fost procesate în anul 2013. În cazul declaraţiilor vamale de 
export se constată o scădere a acestora de la 2.291 operaţiuni în 2013 la 1.904 operaţiuni 
în 2014. 

Cele mai frecvente tipuri de mărfuri prezentate la vămuire (import şi export) au 
fost: componentele electronice importate din Turcia, China, Moldova, Elveţia; articole 
pentru construcţii importate din China, piese pentru industria auto importate din China, 
Thailanda; aparate electro-casnice şi industriale importate din Turcia şi China; jucării 
importate din China, Hong Kong, Taiwan; ţesături din bumbac, confecţii textile importate 
din Turcia; pantaloni, textile exportate în SUA; cutii şi plăci din carton ondulat, cartofi, 
tablă prevopsită, jucării, anvelope exportate în Moldova; paleţi din lemn, cherestea 
exportată în Turcia; lemn de stejar profilat exportat în Australia; parchet din lemn, 
construcţii prefabricate din lemn exportate în Elveţia; buşteni şi cherestea exportate în 
Turcia, arabia saudită, Emiratele Arabe, China; etc. 

3. Activitatea de control ulterior pe anul 2014 – la nivel local au fost 
constatate un număr de 43 fraude/iregularităţi detectate ca urmare a reverificării 
declaraţiilor vamale, fiind constatate 204.735 lei diferenţe de drepturi vamale inclusiv alte 
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taxe şi impozite datorate statului în cadrul operaţiunilor vamale cu accesoriile aferente. 
Principalele tipuri de fraude identificate: 

- fraude privind originea, caz în care s-au constatat diferenţe de drepturi vamale 
şi alte impozite şi taxe inclusiv accesoriile aferente datorate bugetului de stat, în sumă 
totală de 7.219 lei, reprezentând 3,5% din totalul sumelor constatate; 

- fraude privind încadrarea tarifară, fiind constatate diferenţe de drepturi 
vamale şi alte impozite şi taxe, inclusiv accesoriile aferente datorate bugetului de stat, în 
sumă totală de 4.454 lei, reprezentând 2,17% din totalul sumelor constatate; 

- fraude privind declararea eronată a valorii în vamă, fiind constatate diferenţe 
de drepturi vamale şi alte impozite şi taxe, în sumă totală de 11.545 lei, reprezentând 5,65 
din totalul sumelor constatate, 

- fraude privind nerespectarea obligaţiilor în derularea şi încheierea unui regim 
suspensiv, fiind constatate diferenţe de drepturi vamale şi alte impozite şi taxe în sumă 
totală de 4.000 lei, reprezentând 1,95% din totalul sumelor constatate; 

- fraude – contrabandă cu ţigări, fiind constatate diferenţe de drepturi vamale şi 
alte impozite şi taxe în sumă totală de 115.347 lei, reprezentând 56,33% din totalul 
sumelor constatate; 

- fraude – regim vamal economic, fiind constatate diferenţe de drepturi vamale 
şi alte impozite şi taxe în sumă totală de 3.000 lei, reprezentând 1,46% din totalul sumelor 
constatate; 

- alte fraude - fiind constatate diferenţe de drepturi vamale şi alte impozite şi 
taxe în sumă totală de 59.167 lei, reprezentând 28,89% din totalul sumelor constatate. 

4. Activitatea de autorizare a operatorilor cu produse accizabile – la începutul 
anului 2014 existau 192 agenţi economici autorizaţi ca operatori cu produse accizabile. 

5. Activitatea de supraveghere şi mişcarea produselor accizabile – s-au efectuat 
8 controale la operatori economici ce au realizat achiziţii intracomunitare de produse 
accizabile (vinuri liniştite) cu accize plătite în alt stat membru (Ungaria), fiind întocmite 
procese verbale de control fără contravenţii constatate şi aplicate. În urma acţiunilor 
derulate de compartimentul supravegherea şi mişcarea produselor accizabile au fost 
constatate suplimentar sume datorate bugetului de stat din încălcarea regimului 
produselor accizabile în valoare de 100.000 lei, fiind confiscate bunuri în valoare de 
312.841 lei. 

6. Activitatea de supraveghere şi control vamal nefiscal – Domeniul APDPI: 
activitatea pe linie de Drepturi de Proprietate Intelectuală şi supravegherea vamală a 
pieţei şi antidrog s-a desfăşurat în cadrul procesului de control vamal atât la sediul 
biroului vamal cât şi la Oficiul poştal, fiind derulate următoarele operaţiuni: 

- operaţiunea GLOBAL SHIELD pentru combaterea deturnării de la scopul 
ilicit de precursori chimici folosiţi la fabricarea dispozitivelor explozive cu nume de cod 
GLOBAL SHIELD PROJECT; 

- operaţiunea PANGEA VII – în domeniul traficului ilegal cu medicamente, 
fiind verificate coletele poştale extracomunitare cu medicamente, suplimente alimentare; 

- operaţiunea JCO COSMO – pentru prevenirea traficului ilicit de mărfuri 
strategice în lanţurile de aprovizionare internaţionale.          
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CAPOTOLUL OOO - JUSTOŢOE ŞO POLOTOCO ANTOCORUPŢOE 
 
Serviciul Judeţean Anticorupţie Covasna  
 
Activitatea serviciului a avut ca şi coordonate principale manifestarea unui 

interes deosebit şi preocupare pentru realizarea în condiţii optime a sarcinilor specifice 
acestei linii de muncă, conform sarcinilor prevăzute de Strategia Naţională Anticorupţie 
şi a Planului Sectorial de Acţiune pentru Implementarea acesteia la nivelul M.A.I. şi 
reducerea şi prevenirea fenomenului corupţiei prin aplicarea riguroasă a cadrului 
normativ şi instituţional în vederea maximizării impactului măsurilor anticorupţie. 

 
1). Activitatea pe linie de prevenire şi relaţii publice  
Cadrul normativ intern în domeniul prevenirii corupţiei a fost completat prin 

adoptarea de către Ministrul Afacerilor Interne a ordinului nr. 86 din 12 iunie 2013 
privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei în cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne. Documentul conţine, în principal, referiri la modalităţile 
în care se desfăşoară prevenirea corupţiei la nivelul M.A.I., managementul riscurilor de 
corupţie, precum şi atribuţiile consilierului pentru integritate şi responsabilităţile 
personalului de conducere în acest domeniu. 

La nivelul structurilor M.A.I. din judeţ au fost organizate şi efectuate un număr 
de 47 activităţi de instruire/informare anticorupţie, la care au participat un număr de 931 
lucrători din care 179 cu funcţii de conducere şi 752 de execuţie. 

În urma activităţilor de prevenire desfăşurare se remarcă, drept aspecte 
pozitive numărul crescut de autodenunţuri depuse de către lucrători MAI – 2 
autodenunţuri, care s-au finalizat cu efectuarea a 2 activităţi de prindere în flagrant. 

Astfel, în urma denunţurilor depuse de un agent de poliţie din cadrul I.P.J 
Covasna- Post poliţie Ozun, în data de 20.10.2014, a fost prins în flagrant pe T.T. de 51 
de ani din mun. Braşov, jud. Braşov, în timp ce a oferit suma de 3.000 de lei, pentru a nu 
dispune împotriva sa măsura legală de sancţionare contravenţională conform OUG 
195/2002 şi pentru a nu dispune măsura complementară de reţinere a permisului de 
conducere şi respectiv în data de 19.11.2014, a fost prins în flagrant pe M.V. de 22 de ani 
din com. Măgura, jud. Buzău, în timp ce a oferit suma de 200 de lei agentului de poliţie 
C.S. din cadrul I.P.J Covasna - Postul de Poliţie Ozun, pentru a nu dispune împotriva sa 
măsura legală de sancţionare contravenţională conform respectiv Legea nr. 12/1990 
republicată.   

În cadrul activităţilor de promovare a imaginii DGA s-a desfăşurat proiectul „O 
campanie care să contribuie la schimbarea culturii privind darea-luarea de mită pentru 
structuri administrative”, fiind distribuite 450 bucăţi de flyere, 230 pliante şi 1050 afişe 
cu mesaje anticorupţie.  

În cadrul acestui proiect s-au obţinut aprobări de la Primăria municipiului Sf. 
Gheorghe şi Primăria oraşului Covasna pentru montarea a 2 bennere cu mesaje 
anticorupţie.   

Pentru mediatizarea activităţii D.G.A. au fost întocmite un număr de 11 
comunicate de presă şi au apărut în presă 22 articole.  

Pe lina relaţiilor cu publicul S.J.A. Covasna a consiliat un număr de 35 
persoane, a soluţionat un număr de 21 petiţii, din care 14 au fost înaintate instituţiilor de 
parchet competente, constituind sesizări privind săvârşirea unor infracţiuni, fiind 
înregistrate un număr de 3 dosare penale. Pe linia TelVerde s-au primit 4 apeluri, acestea 
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fiind soluţionate prin întocmirea a 3 dosare penale privind săvârşirea unor fapte de 
corupţie.  

 
2). Activitatea pe linie de anchete - s-a desfăşurat în limite strict procedurale, 

cu respectarea principiilor statuate în Constituţia României şi prevăzute în legislaţia 
penală în vigoare. 

În perioada analizată au fost înregistrate din sesizare proprie un număr de 20 
dosare penale, din care 10 având ca infracţiune principală luarea de mită, 2 dosare având 
ca infracţiune principală darea de mită şi 7 dosare penale pentru săvârşirea de infracţiuni 
la Legea nr. 78/2000, privind prevenirea, descoperirea şi combaterea infracţiunilor de 
corupţie şi un dosar privind alte infracţiuni.  

Toate cele 20 dosare penale au fost înaintate la unităţile de parchet competente 
în vederea continuării cercetărilor şi soluţionării cauzei. 

În cursul anului 2014, Serviciul Judeţean Anticorupţie, a primit de la structurile 
de parchet competente un număr de 29 dosare penale. La sfârşitul anului 2014, în urma 
finalizării activităţilor dispuse de procurorii de caz prin ordonanţe de delegare, au fost 
înaintate structurilor de parchet competente 25 de dosare, rămânând în lucru un număr de 
4 dosare penale. 

La cursul anului 2014, au fost cercetate pentru fapte de corupţie şi alte 
infracţiuni un număr de  112 persoane, din care 43 lucrători M.A.I.  

Au fost organizate 4 acţiuni de prindere în flagrant, toate fiind finalizate 
pozitiv. 

În dosarele instrumentate la nivelul SJA Covasna, procurorii de caz au dispus 
măsura reţinerii pentru un număr de 7 persoane şi măsura arestării preventive pentru un 
inculpat, faţă de care instanţele de fond au admis propunerea de arestare preventivă a 
acestuia. 

În perioada analizată, unităţile de parchet competente au întocmit rechizitoriu 
într-un număr de 5 dosare penale şi au dispus trimiterea în judecată a unui număr de 22 
inculpaţi. Într-un număr de 5 dosare s-a dispus măsura clasării, pentru un număr de 18 
dosare s-a dispus măsura reunirii sau declinării. 

Pe linie de anchete, toţi lucrătorii biroului au desfăşurat activităţi de urmărire 
penală conform ordonanţelor parchetelor competente într-un număr de 120 de delegări.  

 
 

 
CAPOTOLUL OV – EDUCAŢOE  
 
Onspectoratul Şcolar Judeţean Covasna 
 
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 2013-2014 s-a axat pe următoarele 
obiective strategice derivate din priorităţile asumate la nivel naţional: 

- evaluarea cu scop de orientare şi optimizate a învăţării şi de îmbunătăţire a 
rezultatelor la examenele naţionale; 
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- acordarea unei atenţii sporite laturii educative în vederea formării 
comportamentului adecvat al elevilor şi a eliminării violenţei din mediul şcolar; 

- reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar; 
- asigurarea calităţii sistemului educaţional prin inspecţie şcolară; 
- întărirea capacităţii instituţionale a şcolilor şi implementarea descentralizării 

sistemului educaţional - autonomie pentru şcoli şi autonomie profesională pentru cadre 
didactice; 

- asigurarea accesului egal la educaţie şi a egalităţii de şanse - programe 
adecvate pentru grupurile vulnerabile şi stimularea performanţei; 

- sprijinirea educaţiei timpurii; 
- gestionarea adecvată a resurselor umane - asigurarea acoperirii normelor cu 

personal didactic titular în învăţământ şi formarea personalului didactic şi prin programe 
POSDRU; 

- racordarea învăţământului profesional şi tehnic la piaţa muncii; 
 
Numărul de unităţi de învăţământ a scăzut de la 326 în anul şcolar 2012-2013, 

la 323 în anul şcolar 2013-2014. Astfel, numărul de şcoli primare a scăzut cu 2 în anul 
şcolar 2013-2014, prin desfiinţarea Şcolii Primare xufalău şi a Şcolii Primare din Lunca 
Ozunului. Numărul de grădiniţe cu program prelungit a scăzut cu 1 prin desfiinţarea 
Grădiniţei cu Program Normal din xufalău. 

În anul şcolar 2013-2014 au funcţionat 80 de unităţi de învăţământ cu 
personalitate juridică. La cele 80 unităţi de învăţământ cu personalitate juridică se adaugă 
cele cinci unităţi conexe: Casa Corpului Didactic „Csutak Vilmos”, Palatul Copiilor, 
Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională şi Clubul Sportiv Şcolar Sf. 
Gheorghe, precum şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna. 

Pentru anul şcolar 2013-2014 au primit autorizaţie de funcţionare 316 unităţi de 
învăţământ din cele 323. Motivele neautorizării celor 7 unităţi au fost: lipsa apei potabile 
sau nepotabilitatea apei. 

În ceea ce priveşte reţeaua de învăţământ existentă în anul şcolar 2013-2014 
aceasta se prezintă astfel: 

- 361 grupe preşcolari; 
- 147 clase primare (3 grupe de preşcolari şi 144 clase primare); 
- 863 clase gimnaziale (2 grupe de preşcolari, 450 clase perimare şi 411 clase 

gimnaziale); 
- 486 clase în licee (1 grupă de preşcolari, 67 clase primare, 79 clase de 

gimnaziu, 290 clase de liceu - zi+seral, 24 clase învăţământ profesional, 25 clase 
postliceale); 

- 12 şcoli postliceale. 
 
În ansamblu, se constată o reducere cu 40 a numărului de formaţiuni de studiu 

la toate nivelurile de învăţământ, comparativ cu anul şcolar precedent, din cauza scăderii 
populaţiei şcolare cu 799 de elevi. Astfel, în cazul învăţământului preşcolar numărul de 
grupe a scăzut cu 17, comparativ cu anul şcolar precedent, din cauza scăderii populaţiei 
şcolare cu 221 de copii. Din cauza comasării claselor sau a transportului copiilor la şcoala 
centru, numărul de clase de învăţământ primar a scăzut cu 8 comparativ cu anul şcolar 
precedent. 

În cazul învăţământului gimnazial, se constată o creştere cu 2 a numărului de 
clase care a funcţionat în anul şcolar precedent. O scădere cu 24 a numărului de clase se 
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constată şi în cazul învăţământului liceal, în vreme ce numărul de clase de învăţământ 
profesional a crescut la 10 clase odată cu reînfiinţarea acestei forme de învăţământ 
începând cu anul şcolar 2012-2013. 

Dacă în anul şcolar 2012-2013 au funcţionat în total 195 de clase cu învăţământ 
simultan, în anul şcolar 2013-2014, numărul acestor clase a scăzut la 187.  

Se constată o creştere cu 22 a numărului total de clase supraefective, acesată 
creştere fiind mai pronunţată în cazul învăţământului liceal. 

Numărul total de clase subefective a cunoscut o scădere de la 53 clase în anul 
şcolar 2012-2013, la 44 în anul şcolar în curs. Scăderea este foarte pronunţată în cazul 
învăţământului primar, dar se constată o scădere cu 3 clase subefective şi în cazul 
învăţământului liceal. În învăţământul gimnazial se constată, în schimb, o creştere cu 12 a 
numărului de clase subefective comparativ cu anul şcolar precedent. 

Numărul total al posturilor didactice în anul şcolar 2013-2014 a fost de 3.035,5, 
din care 2.189,37 titulari, remarcându-se o scădere a numărului acestora faţă de anul 
şcolar precedent cu 2,5 posturi.  

Populaţia preşcolară şi şcolară din judeţul Covasna la începutul anului şcolar 
2013-2014 totaliza 36.322 copii şi elevi cu 799 elevi mai puţini faţă de anul şcolar 
precedent, din care: 

- 7.162 în învăţământul preşcolar; 
- 11.668 în învăţământul primar; 
- 9.103 în învăţământul gimnazial; 
- 7.036 în învăţământul liceal; 
- 529 învăţământ profesional; 
- 824 în învăţământul post-liceal de zi.   
În privinţa evoluţiei efectivelor de elevi, se constată menţinerea tendinţei de 

scădere în cazul învăţământului preşcolar (în anul şcolar 2013-2014, sunt înscrişi cu 221 
de copii mai puţin comparativ cu anul şcolar 2012-2013). În învăţământul primar nu se 
înregistrează variaţii semnificative în privinţa efectivelor de elevi din anul şcolar curent 
comparativ cu efectivele înregistrate în anul şcolar 2012-2013.  

În cazul învăţământului gimnazial, efectivele de elevi au înregistrat o cădere 
nesemnificativă comparativ cu anul şcolar precedent. Dacă în anul şcolar 2012-2013 s-a 
înregistrat un număr de 9.126 de elevi, în anul şcolar 2013-2014 au fost înscrişi 9.103 
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 2013-2014 cu 620 elevi, comparativ cu anul şcolar 2012-
2013.  

Înfiinţarea claselor de învăţământ profesional a determinat o creştere a 
numărului de elevi înscrişi la această formă de învăţământ, cu 223 elevi. O scădere a 
efectivelor se constată în cazul învăţământului postliceal, unde efectivele au scăzut cu 109 
elevi, după ce în anul şcolar precedent se înregistra o creştere semnificativă. 

În ceea ce priveşte cuprinderea şcolară în toate nivelurile de învăţământ, în anul 
şcolar 2013-2014 în învăţământul covăsnean a fost cuprins un număr total de 39.231 de 
preşcolari şi elevi, din care 9.755 preşcolari, 11.668 învăţământ primar, 9.103 învăţământ 
gimnazial, 7.036 învăţământ liceal, 529 învăţământ profesional, 824 învăţământ postliceal 
şi 316 învăţământ special.  



 21 

Rezultatele elevilor - comparativ cu anul şcolar precedent, numărul elevilor 
înscrişi a scăzut cu 578, în vreme ce, diferenţa dintre elevii înscrişi/rămaşi este de 884 
elevi - de la 1.024 elevi în anul şcolar precedent.  

 De asemenea şi procentul de promovare a cunoscut o uşoară scădere 
comparativ cu anul şcolar precedent, de la 94,47% la 93,99%.  

Numărul elevilor repetenţi a înregistrat o scădere de la 1.119 în anul şcolar 
2012-2013, la 1.075 în anul şcolar 2013-2014 în vreme ce numărul elevilor cu situaţia 
şcolară neîncheiată a înregistrat o creştere de la 518 în anul şcolar 2012-2013, la 581 în 
anul şcolar 2013-2014.  

Evaluarea naţională a elevilor de clasa a VOOO-a: 
- procentul bun de prezenţă la examen, 97,68%; 
- procentul bun de promovare la toate disciplinele la care s-a susţinut evaluarea 

naţională (56,06% limba şi literatura română, 92,11% limba maghiară şi 73,46% 
matematică); 

- numărul relativ mic de contestaţii depuse în urma evaluărilor (150 
contestaţii). 

Admiterea în clasa a OX-a - pentru anul şcolar 2014-2015 au fost planificate şi 
aprobate 75 clase din care 49 pentru învăţământul liceal (46 clase pentru învăţământul de 
zi, 1 clasă pentru învăţământul cu frecvenţă redusă şi 2 clase pentru învăţământul seral), 
24 clase pentru învăţământul profesional şi 2 clase pentru învăţământul special. 

La prima repartizare computerizată au participat 1.564 elevi, din care 1.482 
pentru admitere în judeţul Covasna (1.445 elevi din judeţ şi 37 din alte judeţe), respectiv 
82 de elevi pentru admitere în alte judeţe. Din cei 1482 elevi participanţi pentru admitere 
în judeţul Covasna au fost repartizaţi în judeţ 1.446 elevi (1.410 elevi din judeţ şi 36 din 
alte judeţe).  

La a OO-a repartizare computerizată au participat 60 elevi toţi din judeţ, fiind 
repartizaţi 58. 

În cadrul etapei a OOO-a a admiterii, au fost repartizaţi în cadrul şedinţei 
publice, 87 elevi la învăţământul liceal de zi. 

Din cele 46 de clase planificate la învăţământul de zi, au fost realizate 45, cu 
efectiv mediu de 26,84 elevi/clasă, existând şi o clasă sub efectiv la filiera vocaţională, 
secţia română. Clasa nerealizată aparţine filierei tehnologice, secţia maghiară.  

Bacalaureat 2014 - în sesiunea iunie-iulie la examen s-au înscris 1.523 elevi, 
dintre care s-au prezentat 1.441 (94,61%). Procentul de promovare, înainte de contestaţii 
a fost de 56,49%, iar după analizarea contestaţiilor procentul a crescut la 57,25%. 

Participarea la olimpiade şi concursuri şcolare - în cursul anului au 
participat la etapele judeţene de olimpiadă un număr total de 2.195 elevi, cu 367 elevi 
mai mulţi faţă de anul şcolar precedent, fiind obţinute un număr de 635 premii (145 
premii I, 121 premii II, 102 premii III şi 267 menţiuni). 

La etapele naţionale a olimpiadelor şcolare, au fost obţinute 6 premii I, 1 
premiu II, 4 premii III, 12 menţiuni şi 28 alte premii.  

Prin intermediul Casei Corpului Didactic Covasna s-au derulat diverse 
programe de formare ce au urmărit dezvoltarea de competenţe profesionale necesare în 
activitatea personalului şcolii. Programele oferite au urmărit dezvoltarea unor competenţe 
profesionale absolut necesare în activitatea personalului didactic: competenţe relaţionale 
şi de comunicare, competenţe psihosociale, competenţe de utilizare a metodelor didactice, 
competenţe manageriale, competenţe de evaluare a elevilor şi autoevaluarea propriei 
activităţi, competenţe tehnice şi tehnologice.  
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Numărul de personal care a participat la acţiuni de formare în cadrul anului 
şcolar 2013-2014 a fost de 1.156 din totalul de 4.348 existent în judeţ.  

În ceea ce priveşte Programele şi Proiectele europene derulate/finalizate în 
cursul anului şcolar 2013-2014: 

1. În cadrul Programului COMENOUS  
a). Parteneriate şcolare – 2 proiecte  
b). Cursuri de formare continuă - 1 proiect  
c). Mobilitatea elevilor – 1 proiecte 
2. În cadrul Programului ERASMUS+ 
a). Mobilitatea elevilor – 1 proiect 
 
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 2013: 353 fiind plătită suma totală de 310.446,50 lei. 
Pentru anul 2014 numărul beneficiarilor a fost de 204, 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 2013 fiind de 710, suma totală 
plătită în 2013 fiind de 1.070.171 lei, iar în 2014 număr mediu lunar de beneficiari 567, 
fiind plătită în total suma de 606.598 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 2013 a 
fost de 438 iar în 2014 de 465. Au fost plătită în 2013 şi 2014 suma totală de 638.718 lei.  

- Bursă de performanţă „Meritul Olimpic” numărul beneficiarilor în 2013 a 
fost de 5 elevi, fiind plătită suma de 22.103 lei.  

- Rechizite şcolare - în cadrul acestui program au fost achiziţionate în anul 
2013 – 7.556 pachete în sumă totală de 203.030 lei iar în anul 2014 au fost contractate – 
5.820 pachete. 

- Transport şcolar - în cursul anului şcolar 2013-2014 a beneficiat de 
decontarea cheltuielilor de transport un număr de 1.936 elevi, suma plătită în 2013 
ridicându-se la 1.721.640 lei iar în anul 2014 de 478.933 lei. 

- În cursul anului şcolar 2013-2014 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 28.821 de preşcolari şi şcolari din ciclul primar 
şi ciclul gimnazial, contractele încheiate de Consiliul Judeţean Covasna fiind multianuale 
la produsul lapte. 

- în anul şcolar 2013-2014, Consiliul Judeţean Covasna a încheiat contract de 
furnizare a fructelor cu o firmă din judeţ pentru derularea  

Programului guvernamental „Încurajarea consumului de fructe proaspete 
în şcoli”. Beneficiari fiind cei 20.505 elevii din clasele I-VIII. 
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Universitatea Babeş-Bolyai - Extensiunea Sfântu Gheorghe 
 
Extensiunea Universitară din Sfântu Gheorghe a Universităţii Babeş-Bolyai din 

Cluj-Napoca are o vechime de 14 ani. Renumele şi siguranţa sunt asigurate de instituţia 
tutelară din Cluj-Napoca, prin experienţa sa multiseculară şi atmosfera ştiinţifică 
dominantă. 

Extensiunea oferă cele mai importante domenii de studiu pentru cei care vor să 
înveţe: ştiinţe economice, ingineria mediului şi administraţie publică. Absolvenţii acestor 
specializări pot deveni persoane de decizie ale acestor meleaguri.  

Pentru anul universitar 2014/2015 au fost autorizate şi acreditate 10 programe 
de studii, fiind înscrişi un număr de 372 studenţi: 

- în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor -  
funcţionează următoarele specializări: Economia Firmelor (3 ani) – cursuri de zi şi 
Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor (3 ani) – cursuri de zi şi ID; 

- în cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului: specialitate acreditată şi 
autorizată - Ingineria Sistemelor Biotehnice şi Ecologice (4 ani, cursuri de zi); 

- în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării: 
specializare acreditată şi autorizată – Administraţie Publică (3 ani, cursuri de zi şi ID) iar 
specializarea autorizată – Administraţie Publică (cursuri ID). 

În cursul anului 2014 nu au fost derulate Proiectele internaţionale şi nu au fost 
realizate investiţii în spaţii de învăţământ. 
 

 
 
CAPOTOLUL V – SĂNĂTATE  
 
Direcţia de Sănătate Publică Covasna 
 
Activităţile desfăşurate în domeniul ocrotirii sănătăţii, în cursul anului 2014, 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 (în cursul anului 2014 s-a desfiinţat un cabinet), din care 55 în mediu 
urban şi 50 în mediu rural, 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 1.700-1.900 asiguraţi. 

Asistenţa medicală stomatologică este asigurată de cei 79 medici stomatologi 
din care 61 în mediul urban şi 18 în mediul rural. 
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În cadrul activităţilor epidemiologice – Programul Naţional de Imunizare au 
fost desfăşurate următoarele activităţi: 

a). Subprogramul de vaccinări obligatorii  
- deplasarea şi verificarea cabinetelor medicale vaccinatoare cu restanţe la 

vaccinare; 
- verificarea vaccinării copiilor în vârstă de 18, 24 luni. 
b). Subprogramul de vaccinări opţionale pentru grupele de risc 
- încheierea contractelor cu medicii de familie pentru administrarea 

vaccinurilor opţionale şi asigurarea decontării acestor servicii medicale la un tarif de 10 
lei/inoculare; 

- campanie de catagrafiere a fetelor între 10-14 ani pentru vaccinarea HPV, 
strângerea solicitărilor părinţilor adresate medicilor de familie, centralizarea necesarului 
de vaccin; 

c). Campanii naţionale şcolare  
- campania de recuperare cu dT a elevilor din clasa a IX-a şi a X-a cu procent 

de acoperire de 80%; 
- campanie de vaccinare Vpi clasa I cu procent de cuprindere 91,25%, respectiv 

VPI clasa pregătitoare 91,39%; 
- campanie de vaccinare RRO pentru clasele pregătitoare. 
  
Serviciul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile - activitatea de 

imunizări a derulat în cadrul Programului Naţional de Omunizare au fost derulate 14 
activităţi.  

În cadrul Programului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor 
Transmisibile au fost programate 16 activităţi. În cadrul activităţii de supraveghere a 
bolilor transmisibile prevăzute în reglementările legale în vigoare, în cursul anului 
2014 au fost verificate şi validate 517 fişe unice de boli transmisibile, 517 cazuri fiind 
investigate etiologic.  

Au fost centralizate şi bolile transmisibile cu raportare numerică din unităţile 
sanitare publice şi private, fiind înregistrate un număr de 1679 cazuri BDA, 552 cazuri de 
varicelă, numărul cazurilor de hepatită virală tip A crescând la 437 cazuri. Au fost 
înregistrate 3 focare de HVA în localităţile Belin, Araci, Doboşeni, Întorsura Buzăului-
Floroaia fiind asigurată dezinfecţia atât a gospodăriilor cât şi a unităţilor şcolare. 

Au fost supravegheate virozele respiratorii, fiind înregistrat un număr de 
68.624 cazuri ARO, 13.109 cazuri de infecţii respiratorii inferioare, aceste cazuri fiind 
raportate către CMF-uri şi prelucrate de către serviciul de epidemiologie cu prognoze şi 
evaluări săptămânale.   

În cadrul acţiunii de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale au 
fost raportate pe parcursul anului 22 cazuri iar la în cazul supravegherii şi controlului  
infecţiei HOV - au fost testate grupele cu risc de a transmite infecţia HIV şi au fost 
monitorizaţi şi testaţi periodic toţi bolnavii, prin Centrul Regional HIV-SIDA Braşov. În 
cursul anului 2014 au fost depistate 3 cazuri noi şi s-a înregistrat un deces.  

În domeniul autorizării, avizării - în cursul anului 2014 au fost autorizate 58 
unităţi sanitare, s-a acordat asistenţă de specialitate pentru o unitate şi au fost vizate 3 
unităţi. Au fost întocmite 1 negaţie şi 7 certificări de conformitate.  

În cursul anului 2014, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Covasna a 
desfăşurat acţiuni de inspecţie şi control în ceea ce priveşte acţiunea factorilor de mediu 
pentru protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor populaţiei, fiind efectuate un 
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număr de 1.046 controale (38 controale alimentare cu apă potabilă, 96 controale cazare 
colectivă adulţi, 302 controale privind mediul de viaţă a populaţiei, 280 controale pentru 
fumat în spaţii publice, 194 controale în unităţi care comercializează produse din tutun, 
341 controale în unităţi sanitare, 387 controale privind condiţiile igienico-sanitare din 
unităţile de învăţământ). 

 
Activitatea de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă 
Ogiena mediului şi alimentaţiei - a fost supravegheată calitatea apei potabile 

prin determinări de laborator, fiind efectuate 372 analize, s-a evaluat calitatea apei de 
îmbăiere (18 analize), s-au monitorizat intoxicaţiile acute neprofesionale cu pesticide 
fiind înregistrate 14 cazuri soldate cu 8 decese.  

Ogiena colectivităţilor de copii/tineret - au fost efectuate 10 controale 
igienico-sanitare în taberele din judeţ şi 269 în Centrele de Plasament şi Case Familiale şi 
unităţi preşcolare şi şcolare, au fost acordate la cerere ASF şi negaţii pentru proiecte 
pentru unităţile de învăţământ din judeţ 49 de avize. 

Medicina muncii şi igiena radiaţiilor - a fost monitorizată radioactivitatea 
apei potabile conform Legii nr. 458/2002 fiind prelevate 40 probe de apă din 5 zone 
monitorizate fiind monitorizaţi 80 parametrii, s-a supravegheat conţinutul radioactiv 
natural al alimentelor şi al apei potabile conform Recomandării 200/473 Euratom, fiind 
recoltate 40 probe de apă, 31 probe lapte şi 101 probe de aliment, s-a supravegheat 
conţinutul radioactiv al apelor minerale fiind prelevate 40 probe pentru analize din 10 
sortimente de apă.  În cadrul compartimentului medicina muncii şi igiena radiaţiilor au 
mai fost desfăşurate următoarele activităţi: centralizarea şi analiza situaţiei angajaţilor 
expuşi la noxe prin 79 determinări aeromicrofloră şi sonometrii, implementarea a 
programelor privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de 
risc ocupaţionali (86), participarea la încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite 
şi speciale (74), evaluarea factorilor de risc ocupaţionali – controale, buletine expertiză, 
procese verbale (125). 

În derularea Programului naţional de promovare a sănătăţii D.S.P. Covasna 
şi-a propus atingerea anumitor obiective, prin derularea unui număr de activităţi, 
respectiv: conştientizarea populaţiei cu privire la comportamentele ce reprezintă factori 
de risc pentru sănătate, creşterea conştientizării autismului în rândul societăţii şi 
încurajarea diagnosticul precoce şi intervenţiei timpurii, furnizarea informaţiilor către 
populaţie referitoare la prevenirea bolilor şi la promovarea sănătăţii, dezvoltarea la nivel 
local de programe de promovarea a sănătăţii şi de educaţie pentru sănătate, promovarea 
unui stil de viaţă sănătos pentru elevi, etc. 

 
 
Casa de Asigurări de Sănătate Covasna 
 
Principalul obiectiv al C.A.S. Covasna a fost acela de a asigura continuitatea şi 

funcţionalitatea sistemului de asigurări sociale de sănătate, prin îndeplinirea atribuţiilor 
specifice ale direcţiilor şi serviciilor de specialitate. Întreaga activitate s-a desfăşurat 
conform Contractului Cadru şi a Normelor metodologice de aplicare a acestuia în limita 
bugetului aprobat. 

În cursul anului 2014, s-a încasat la bugetul fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate suma de 102.756,23 mii lei, din care 46.230,55 mii lei contribuţiile 
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angajatorilor; 54.987,54 mii lei contribuţiile asiguraţilor, 78,78 mii lei venituri nefiscale 
şi 1.459,36 mii lei subvenţii. 

Referitor la activitatea de contractare a serviciilor medicale, la data de 
31.12.2014 C.A.S. Covasna avea înregistrate 268 contracte cu furnizori de servicii 
medicale.   

La sfârşitul anului 2014 nu au existat plăţi restante către furnizori, plăţile 
încadrându-se în deschiderile de credite aprobate de CNAS, ponderea în structura 
cheltuielilor medicale o deţin produsele farmaceutice, materialele sanitare specifice şi 
dispozitivele sanitare – 41,58%, serviciile medicale în unităţi sanitare cu paturi având o 
pondere de 40,33%. 

Activitatea de predare către A.N.A.F. – D.G.F.P. Covasna a persoanelor fizice 
autorizate în conformitate cu prevederile art. V din OUG nr. 125 şi ale Ordinului comun 
M.F.P./M.S./M.M.F.P.S. nr. 806/608/934/2012 prin care termenul de stabilire a 
obligaţiilor de plată pentru anii anteriori celui în curs a fost prorogat la 31.12.2013 şi 
ulterior până la 30.06.2014, a fost finalizată activitatea de predare-primire a titlurilor de 
creanţă stabilite de către CAS Covasna. Situaţia se prezintă astfel: 

  

 Activitatea sintetică pe anul 2013 
Nr. 

dosare 

Valoarea debitului 
din titlurile de 

creanţă 
 O. DOSARE PREDATE ÎN ANUL 2012 
1.8 Debite calculate până la 30.06.2012,  

predate până la 30.09.2012 1.278 1.622.817 

 OO. DOSARE PREDATE ÎN ANUL 2013   

2.8 Debite calculate în intervalul iulie 2012 – iulie 
2013, pentru anii anteriori (2008 – 2012) 721 655.736 

 OO. DOSARE PREDATE ÎN SEMESTRUL O AL ANULUO 2014 

3. Debite calculate în intervalul iulie 2013 – 
iunie 2014, pentru anii anteriori (2008 – 2012) 1.235 1.682.299 

 TOTAL GENERAL 3.234 3.960.852 Lei 
  
 
În cadrul C.A.S. Covasna au fost verificate 390 persoane fizice asigurate pentru 

concedii şi indemnizaţii medicale, fiind plătite 119 luni concedii medicale în sumă de 
144,17 mii lei. Au fost depuse de angajatori un număr de 3.240 cereri de rambursare, 
fiind rambursată suma de 4.500,00 mii lei. 

Au fost depuse către CNAS un număr de 27 formulare E125 (prestaţii pentru 
străinii din UE). 

Compartimentul de control a efectuat un număr total de 85 controale faţă de 75 
prevăzute în planul anual de control, din care 74 au fost controale tematice şi 7 controale 
operative. În urma activităţii de control a fost imputată suma de 233.298,98 lei fiind 
recuperată întreaga sumă.  

Au fost executate 87 evaluări la furnizorii de servicii medicale.  
Numărul persoanelor beneficiare ale pachetelor de servicii înscrise pe listele 

medicilor de familie este de 215.753 din care 179.686 persoane sunt asigurate. Numărul 
persoanelor beneficiare a pachetului minim de servicii medicale: 36.067. 
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Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Covasna  
 
Ca structură teritorială a Agenţiei Naţionale Antidrog, Centrul de Prevenire, 

Evaluare şi Consiliere Antidrog Covasna şi-a însuşit rolul de coordonator local în 
aplicarea prevederilor Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale 
Antidrog. Date fiind concluziile diagnozei locale referitoare la consumul de droguri 
legale şi ilegale, Centrul de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Covasna, a 
dezvoltat şi diversificat activităţi de prevenire şi secundară a consumului de droguri în 
sistemul şcolar, în mediul familial şi în comunitate. 

La sediul Centrului a fost realizat un punct de informare „Biblioteca CPECA”, 
ce poate fi accesat de voluntarii Centrului, studenţii aflaţi în practică, precum şi diverşi 
specialişti interesaţi de domeniu. 

În plan local, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Covasna 
din cadrul Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Braşov şi-a 
desfăşurat activitatea urmărind îndeplinirea obiectivelor stabilite în Strategia Naţională 
Antidrog 2013-2020 şi Strategia Judeţeană Antidrog 2013-2016.  

Structural, Strategia Judeţeană Antidrog a abordat integrat reducerea cererii şi 
ofertei de droguri, concomitent cu dezvoltarea coordonării, cercetării, evaluării şi 
informării în domeniu, vizând atingerea următoarelor obiective generale:  

- reducerea cererii de droguri prin consolidarea sistemului integrat de prevenire 
şi asistenţă; 

- reducerea ofertei de droguri prin identificarea şi destructurarea reţelelor de 
trafic, reducerea disponibilităţii drogurilor pe piaţă; 

- coordonarea în domeniul  drogurilor, respectiv asigurarea unui concept unitar 
de acţiune în domeniul problematicii drogurilor şi precursorilor; 

- îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a problematicii drogurilor la nivel local 
pornind de la evidenţe ştiinţifice, prin monitorizare, cercetare şi informare.   

Centrul de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Covasna în cursul anului 
2014 şi-a axat activitatea pe:   

● prevenirea consumului de droguri 
● asistenţei consumatorilor de droguri 
● cooperarea intra şi interinstituţională, relaţii internaţionale 

 
Prevenirea consumului de droguri s-a desfăşurat sub forma activităţilor de 

informare sau de educare pe toate cele 3 paliere ale socialului:  
- în şcoală prin intermediul celor 73 de şcoli pentru învăţământul de zi, seral şi 

cu frecvenţă redusă: 53 de şcoli pentru învăţământul primar şi gimnazial, 19 licee şi o 
şcoală postliceală, fiind implementate 5 proiecte/campanii locale şi 4 proiecte naţionale, 
totalizând un număr de beneficiari direcţi de 3581 de elevi şi preşcolari, 110 cadre 
didactice.  

- în familie prin desfăşurarea unei campanii de prevenire adresate părinţilor, 
care a avut un număr total de 95 de beneficiari – părinţi, 7 cadre didactice şi 95 elevi.  
Activităţile de prevenire au constat atât în întâlniri directe de informare cu părinţii 
organizate în cadrul unităţilor şcolare din ciclul liceal, la care au fost invitaţi specialiştii 
din cadrul C.P.E.C.A, cât şi în activităţi specifice de transmiterea a unor scrisori de 
informare adresate familiilor elevilor participanţi la unele proiecte.  

- în comunitate prin acţiuni ce au avut drept scop informarea şi conştientizarea 
opiniei publice referitoare la riscurile care apar ca urmare a consumului de substanţe 
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psihoactive, fiind implementate un număr de 6 proiecte şi campanii de prevenire a 
consumului de substanţe psihoactive în comunitate, 1 activitate tip safe nights în mediul 
recreaţional, şi 1 activitate de tip informare – educare – conştientizare adresată 
angajaţilor DGASPC Covasna, totalizând un număr de 971 beneficiari direcţi (copii, 
părinţi, tineri instituţionalizaţi, adulţi, specialişti din diverse domenii) şi un număr de 
600 beneficiari indirecţi (comunitatea locală). 

O atenţie deosebită a fost acordată dezvoltării serviciilor de voluntariat şi 
implicării voluntarilor în activităţi de prevenire a consumului de droguri, la nivelul 
Centrului Judeţean fiind activi un număr de 6 voluntari. 

Asistenţa consumatorilor de droguri – în cursul anului 2014 au fost furnizate 
servicii de asistenţă direct pentru 8 consumatori dependenţi de droguri şi 2 aparţinători ai 
beneficiarilor de serviciile de asistenţă. În total au fost oferite de către specialiştii CPECA 
Covasna 24 de intervenţii terapeutice: consilieri individuale, familiale, evaluări medicale, 
psihologice şi sociale. 

Prin implementarea Proiectului Naţional „FRED GOES NET” s-a urmărit 
realizarea intervenţiei timpurii asupra tinerilor care au fost identificaţi pentru prima oară 
în legătură cu consumul de droguri. În cursul anului 2014 acest proiect a fost implementat 
în cadrul Centrelor de primiri urgenţe minori din subordinea DGASPC Covasna, 
beneficiari direcţi ai proiectului fiind 11 tineri instituţionalizaţi şi 2 angajaţi. Din cele 251 
urgenţe înregistrate la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyan Kristof” din Sf. 
Gheorghe, majoritatea au solicitat asistenţă din cauza consumului de droguri şi alcool. 

Cooperare intra şi interinstituţională – la nivelul CPECA Covasna au fost 
încheiate 34 acorduri de parteneriat cu unităţi de învăţământ (şcoli, licee, autorităţi 
publice locale, organizaţii neguvernamentale), 1 protocol de cooperare cu DGASPC 
Covasna. Pe parcursul anului 2014 specialiştii CPECA Covasna au participat la un număr 
de 13 întâlniri publice care au avut ca scop promovarea serviciilor oferite. 

În vederea asigurării sustenabilităţii activităţii în domeniul antidrog, specialiştii 
Centrului Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Covasna au realizat parteneriate cu 
instituţii publice şi organizaţii non-guvernamentale, formulând 3 propuneri de proiecte 
locale fiind atrase fonduri în valoare totală de 7.385,90 lei: 

- Proiectul „Patrula prevenirii” – proiect finanţat de Consiliul Judeţean 
Covasna cu suma de 1.000 lei; 

- Proiectul „Natura – partenerul nostru de viaţă” – proiect finanţat de Consiliul 
Local Sfântu Gheorghe cu suma de 1.000 lei; 

- Proiectul „Covasna renunţă la fumat” – proiect finanţat de Direcţia de 
Sănătate Publică cu suma de 5.385,90 lei.  

 
 
 
CAPOTOLUL VO - POAŢA MUNCOO 
 
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Covasna 
 
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. 
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Obiectivele generale care au guvernat activitatea agenţiei pe parcursul anului 
2014 au fost:  

- Creşterea gradului de ocupare şi a competenţelor profesionale ale persoanelor 
în căutarea unui loc de muncă pe piaţa internă a muncii şi facilitarea accesului acestora pe 
piaţa muncii europeană; 

- Creşterea calităţii serviciilor oferite de serviciul public de ocupare şi a 
competenţelor profesionale ale angajaţilor din Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă şi structurile acesteia; 

- Creşterea gradului de vizibilitate al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă; 

- Întărirea colaborării interinstituţionale la nivel naţional şi internaţional. 
În ultimii 4 ani, rata şomajului înregistrată în judeţul Covasna a fluctuat de la 

un nivel maxim de 12,4% până la un nivel de 6,42%. 
Nivelul maxim din 2014 s-a cifrat la 6,07% (în luna mai), iar cel mai ridicat s-a 

cifrat la 7,76%. Trendul de scădere a ratei şomajului s-a menţinut din 2011, astfel că în 
2014 rata medie a şomajului înregistrată a fost cu 1,24 pp sub cea a anului 2013, această 
scădere datorându-se reducerii numărului de concedieri colective şi individuale de 
persoanl. 

Faţă de rata şomajului masculin înregistrată de 7,03%, rata şomajului feminin 
este inferioară cu 1,29 pp. Rata şomajului în judeţul Covasna a fost constant superioară 
celei înregistrate la nivelul întregii ţări, aceste creşteri fiind între 1 şi aproape 4 puncte 
procentuale. 

La data de 31.12.2014 în evidenţele AJOFM Covasna se aflau 5.746 persoane 
în căutarea unui loc de muncă, din care 2.452 femei. 

Din punct de vedere al statutului de indemnizare, 1.222 persoane (612 femei) 
beneficiază de indemnizaţie de şomaj iar 4.315 persoane sunt şomeri fără indemnizaţie 
(1.793 femei), aceştia fiind şi cel mai greu plasabili. 

Situaţia este neomogenă în judeţ – unele zone au acoperire mai bună cu 
activităţi economice (Tg. Secuiesc, Sf. Gheorghe), comparativ cu zona Baraolt unde din 
totalul şomerilor 83,74% sunt fără indemnizaţie. Două zone din judeţ, respectiv Tg. 
Secuiesc şi Întorsura Buzăului au ponderi mai mici ale celor ce nu beneficiază de 
indemnizare, 65,89% din total, respectiv sub 68,39%. 

Datorită nivelului scăzut de pregătire, apar probleme în sprijinirea ocupării 
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Astfel, la finele anului 2014, 79% din 
persoanele aflate în evidenţa AJOFM Covasna au nivel de instruire primar, gimnazial sau 
profesional.  

Principalele obiective ale Programului de acţiuni pentru creşterea gradului de 
ocupare a forţei de muncă au fost: 

- creşterea gradului de ocupare şi promovarea incluziunii sociale a grupurilor 
vulnerabile cum sunt tinerii, persoanele vârstnice, persoanele cu handicap, şomerii unici 
întreţinători ai familiilor monoparentale, persoanele de etnie romă, persoanele din mediul 
rural; 

- asigurarea unui grad de flexibilitate mai ridicat prin formare profesională 
adaptată la cerinţele pieţei muncii; 

- facilitarea tinerilor de la statutul de elev sau student la statutul de persoană 
ocupată; 

- asigurarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii; 
- incluziunea socială a grupurilor vulnerabile pe piaţa forţei de muncă; 
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- luarea de măsuri pentru asigurarea unui grad ridicat de adaptabilitate a forţei 
de muncă la cerinţele pieţei muncii; 

În cursul anului 2014, prin acordarea serviciilor prevăzute de Legea nr. 
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, 
cu completările şi modificările ulterioare, au fost încadrate în muncă 4.999 persoane 
aflate în căutarea unui loc de muncă (din care 2.186 femei), din care 3.372 şomeri au fost 
încadraţi pe perioadă nedeterminată iar 1.624 pe perioadă determinată. Situaţia 
economică actuală a judeţului precum şi evoluţia din ultimii 5 ani au condus la realizarea 
în pondere de 99,98% a planului de ocupare. 

Serviciile care au contribuit la sprijinirea ocupării şomerilor au inclus: 
- medierea muncii; 
- informarea şi consilierea profesională, formarea profesională; 
- subvenţionarea locurilor de muncă pentru persoane care aparţin unor grupuri 

ţintă (şomerii cu vârste peste 45 ani, cei unici întreţinători ai familiilor monoparentale, cei 
care mai au 3 ani până la pensie, absolvenţii de învăţământ sau persoanele cu dizabilităţi 
sau cele supuse riscului marginalizării sociale).  

 
În cadrul activităţii de mediere au participat 17.929 persoane din care: 
- 8.384 din mediul urban şi 9.545 din mediul rural (ponderi de 47% respectiv 

53%),  
- 7.914 femei iar 10.015 bărbaţi (ponderi de 44% respectiv 56%); 
- 4.105 persoane sub 25 de ani (23%); 
- 10.693 persoane fără şcoală, cu învăţământ primar, gimnazial sau profesional 

iar 5.972 persoane cu învăţământ liceal, postliceal (60%, respectiv 40%) 
- 7.219 beneficiare de indemnizaţie de şomaj, 10.710 fără indemnizaţie de 

şomaj (40%, respectiv 60%); 
- 103 persoane şomeri de lungă durată, tineri sub 25 ani iar 101 şomeri de 

lungă durată adulţi (0,57% respectiv 0,56%); 
- 3.372 au fost persoane rome (19%). 
Pentru locurile vacante au fost emise 6.058 repartiţii, dintre acestea fiind 

concretizate 4.999 prin încadrare. 
La rezultatele serviciilor de mediere au contribuit şi ediţiile Burselor de locuri 

de muncă: 
a). Bursa generală a locurilor de muncă (25.04.2014) 
b). Bursa pentru tineri (06.05.2014) 
c). Mini bursele LRO, Fenestela 68 şi Valdek sau Bursa de servicii 
d). Bursa tinerilor absolvenţi de învăţământ (29.08.2014) 
e). Bursele organizate în zona Întorsura Buzăului şi Tg. Secuiesc 
fiind remise 4.581 invitaţii pentru angajatorii din judeţ. Cele 147 firme prezente 

la ediţiile Burselor locurilor de muncă, au oferit în total 2.061 locuri de muncă, din care 
24 pentru persoane supuse riscului de marginalizare socială. În total au participat 2.005 
persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, din care 694 au fost selectate pentru a 
participa la probe de lucru, la final fiind angajate 138 persoane. 

Serviciile de informare şi consiliere profesională – în cursul anului 2014 au 
fost înregistrate şi consiliate 8.168 persoane, din care 2.777 şomeri indemnizaţi, 5.073 
şomeri neindemnizaţi, 49 tineri şomeri de lungă durată sub 25 ani, 180 adulţi şomeri de 
lungă durată şi 1.633 persoane de etnie romă.  
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Formarea profesională – în plan s-a prevăzut organizarea a 36 grupe de 
cursanţi, pentru 910 şomeri în 28 de ocupaţii/calificări organizate astfel: 22 prin 
intermediul furnizorilor de formare profesională autorizaţi, 12 prin CRFPA Braşov şi 47 
prin Centrul propriu de Formare profesională al AJOFM Covasna. La începutul anului 
2014, 920 şomeri au intrat în 47 cursuri de calificare organizate pentru 25 
ocupaţii/calificări iar alţi 42 şomeri au continuat 2 programe de formare profesională 
începute în anul precedent. Au absolvit programe de formare profesională un număr de 
657 de şomeri plus cei 42 absolvenţi ai cursurilor începute în anul 2013.  

Stimularea încadrării – creşterea şanselor de ocupare s-a realizat prin 
intermediul a două tipuri de măsuri: 

a). pentru şomeri – completarea veniturilor salariale prin acordarea unei sume 
lunare reprezentând 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj. De această măsură au 
beneficiat în cursul anului un număr de 228 şomeri (grad de realizare a planului 92%); 

b). pentru tinerii absolvenţi de învăţământ care se angajează cu program normal 
de lucru, pentru o perioadă de timp mai mare de 12 luni. Numărul absolvenţilor care au 
beneficiat de prime de încadrare a fost de 87 persoane (grad de realizare 99,93%),  

Încadrarea în muncă prin stimularea mobilităţii forţei de muncă - au fost 
acordate prime de încadrare pentru 4 şomeri care au fost încadraţi într-o localitate situată 
la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu şi prin acordarea de prime de 
instalare pentru 6 şomeri care s-au angajat în altă localitate, schimbându-şi domiciliul. 

Programe speciale – acompaniament social personalizat acordat tinerilor 
supuşi riscului de marginalizare socială, s-a reuşit încadrarea a 4 persoane pe perioadă 
determinată, beneficiarii fiind: 1 persoană tânăr familist cu copii în întreţinere, 2 persoane 
cu handicap şi 1 tânăr provenit din centru de plasament. 

Măsuri de prevenire a şomajului – au fost oferite servicii de preconcediere 
constând în informări privind prevederile legale referitoare la protecţia socială, plasarea 
pe locuri de muncă vacante existente pe plan local, reorientarea profesională în cadrul 
unităţii sau prin cursuri de formare profesională de scurtă durată, sondarea opiniei 
salariaţilor şi consilierea acestora pentru un număr de 60 persoane de la 3 agenţi 
economici: SC Ultra Security SRL, SC Producţie ZS&M SRL şi SC Transgat SRL. 

 Încadrarea elevilor şi studenţilor pe perioada vacanţelor – se face pe 
perioadă determinată, de maximum 60 zile calendaristice, pe perioada vacanţelor, scopul 
aplicării acestui program fiind deprinderea elevilor şi studenţilor cu practica la locul de 
muncă şi obţinerea unor venituri. Au beneficiat de acest program al locurilor de muncă 
subvenţionate conform prevederilor Legii nr. 72/2007 un număr de 72 elevi şi 8 studenţi. 

Până la finele acestui an, prin implementarea Programului 150, special pentru 
localităţi din mediul rural din judeţul Covasna au fost încadrate 309 şomeri, din care prin: 

- servicii de mediere - 272 persoane, din care:  
�8 168 persoane încadrate pe perioadă nedeterminată;  
�8 104 persoane încadrate pe perioadă determinată; 

- servicii de informare şi consiliere - 6 persoane; 
- cursuri de formare profesionala - 2 persoane; 
- prin subvenţii acordate angajatorilor pentru încadrarea absolvenţilor, 

şomerilor peste 45 ani sau unici susţinători ai familiilor monoparentale, care mai au 3 ani 
pana la pensie - 29 persoane; 

În scopul reintegrării profesionale a persoanelor de etnie romă, în Programul de 
ocupare a forţei de muncă pentru anul 2014 este inclus şi Programul 140, special pentru 
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comunităţi cu număr mare de etnici romi din Belin, Hăghig, Sf. Gheorghe şi Vâlcele  
realizându-se până la sfârşitul anului ocuparea unui număr total de 106 persoane. 

În scopul reintegrării profesionale a persoanelor defavorizate din localitatea 
Baraolt, în Programul de ocupare a forţei de muncă pentru anul 2013 este inclus 
Programul 50, special pentru localităţi din mediul urban prin care în judeţul Covasna, s-a 
realizat ocuparea unui număr total de 191 persoane. 

 
Proiecte ale A.J.O.F.M. Covasna finanţate din fonduri externe 
În cursul anului 2014, A.J.O.F.M. Covasna a implementat: 
- proiectul „Prelucrarea informatică a subvenţiilor (PISA) cu ID 

POSDRU/42/4.1/G/19332 în parteneriat cu ANOFM, AJOFM Harghita şi amsbg Viena – 
Sucursala Bucureşti obiectivul principal fiind crearea şi implementarea unui sistem 
informatic complex pentru preluarea, validarea şi punerea în plată a subvenţiilor pentru 
angajatori. Rezultatele proiectului pentru cele două judeţe sunt sustenabile şi mai mari 
decât si-au propus; 

- proiectul „LLP-LdV/PLM/2013/RO/284, s-a adresat unui număr de 14 
participanţi care deţin o calificare de florar decorator, proiect finanţat de Comisia 
Europeană şi ANPCDEFP; 

- proiectul CONSENS implementat pe o perioadă de 18 luni, având ca obiectiv 
general crearea unui sistem de servicii asistiv, multidisciplinar şi inovator pentru 
asigurarea unei îmbunătăţiri a ocupabilităţii şi accesul la ocupare pentru persoanele care 
aparţin unor grupuri vulnerabile. Activităţile din cadrul proiectului au urmărit asistarea 
printr-un complex de servicii integrate a 1.200 persoane aparţinând grupurilor 
vulnerabile. Până la finele anului au fost derulate 28 cursuri de calificare la care s-au 
înscris 515 persoane, din care 333 şomeri înregistraţi; 

- proiectul ERASMUS 2014 „Digital Skills and Tools for Young Femele” – 
crearea unui instrument inovator în domeniul TIC care să ajute femeile tinere să obţină 
soluţii simple, acces la informaţii în auto-angajare.  

 
 
Onspectoratul Teritorial de Muncă Covasna 
 
În conformitate cu acţiunile şi obiectivele stabilite în Programul cadru de 

acţiuni al I.T.M. Covasna pe anul 2014 şi cu atribuţiile specifice prevăzute în 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al I.T.M., s-a acţionat constant pentru 
asigurarea cadrului organizatoric în vederea aducerii la îndeplinire a sarcinilor şi a 
graficelor lunare de control.  

Activitatea I.T.M. Covasna în cursul anului 2014 s-a axat pe următoarele 
domenii, respectiv: 

1. Activitatea de control în relaţii de muncă 
În anul 2014 au fost efectuate un număr de 1.228 controale, inspectorii de 

muncă axându-se pe calitatea acestora. În activitatea de control inspectorii au fost 
angrenaţi în diverse acţiuni de control cum ar fi:  

- verificarea primirii la muncă a mai mult de 5 persoane fără încheierea 
contractului individual de muncă în forma scrisă: 5 infracţiuni 

- verificarea încadrării în muncă a minorilor cu nerespectarea condiţiilor legale 
de vârstă sau nerespectarea regimului de muncă al minorilor: 1 infracţiune 
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În cursul anului 2014 au fost aplicate 353 sancţiuni contravenţionale, respectiv: 
107 amenzi în valoare de 606.000 lei, valoarea amenzilor achitate fiind de 19.550 lei. 

Obiectivul principal a fost identificarea şi combaterea muncii fără forme legale, 
identificându-se un număr de 402 persoane care prestau activitate fără a li se încheia 
contracte individuale de muncă, din care 5 tineri cu vârsta între 15-18 ani, valoarea 
amenzilor aplicate fiind de 520.000 lei.  

Au fost încheiate 17 COM şi înregistrate în Revisal pentru persoanele depistate 
că lucrau fără forme legale. 

Situaţia controalelor şi a sancţiunilor pe Legea nr. 53/2003 în anul 2014 se 
prezintă astfel: 

•8Număr angajatori controlaţi: 1228 
•8Număr sancţiuni aplicate: 72 
•8Număr amenzi aplicate: 38 
•8Valoarea amenzilor aplicate: 523.000 lei 

Situaţia controalelor şi a sancţiunilor pe H.G. nr. 500/2011 în  anul 2014:                        
•8Număr angajatori controlaţi: 1228 
•8Număr angajatori sancţionaţi: 252 
•8Număr amenzi aplicate: 68 
•8Valoarea amenzilor aplicate: 73.200 lei                     

În anul 2014 au fost dispuse 1.086 măsuri din care au fost realizate un număr 
de 960 măsuri.   

În perioada 01.01.2014- 31.12.2014, s-a efectuat un număr de 172 decizii de 
calcul majorări. 

S-a evidenţiat aportul consistent al fiecărui inspector de muncă, care a condus 
la îmbunătăţirea întregii activităţi de control, a măririi gradului de exigenţă a actului de 
control, în final chiar a stilului de muncă. 

În baza art.132 al.4 din Legea nr. 53/2003 modificată şi completată, în anul 
2014 nu au fost solicitări de la agenţii economici pentru acordarea cumulată a zilelor de 
repaus săptămânal după o perioadă de activitate  continuă. 

În anul 2014 au fost verificaţi 5 agenţi economici în baza O.U.G. nr. 56/2007. 
Aceste controale au fost efectuate în colaborare cu Inspectoratul General pentru Imigrări 
(ORI), nefiind găsiţi cetăţeni străini angajaţi cu autorizaţie conform O.U.G. nr. 56/2007.  

Pentru rezolvarea unor sesizări au fost efectuate 254 controale fiind verificate 
următoarele aspecte: 

- neplata salariului 
- neacordarea concediului de odihnă sau a compensării în bani a concediului de 

odihnă neefectuat la încetarea contractului individual de muncă. 
- neemiterea dispoziţiei de desfacere a contractului de muncă 
- perfectarea contractului de muncă cu întârziere faţă de începerea activităţii 
- neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă anterior 

începerii activităţii conform art.16 L 53/2003 
- neacordarea orelor libere plătite pentru cei care efectuează ore suplimentare 
- neacordarea repausului săptămânal 
- nerespectarea prevederilor privind munca de noapte 
 
2. Activitatea de control în domeniul securităţii şi sănătăţii 
În anul 2014 au fost desfăşurate acţiuni care au vizat modul de aplicare a 

legislaţiei în domeniu, campanii de conştientizare şi informare privind prevenirea 
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accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale la locurile de muncă şi campanii 
de control pe domenii de interes major. 

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, analiza rezultatelor obţinute în 
anul 2014, comparativ cu anul 2013, evidenţiază următoarele: 

- numărul unităţilor controlate în anul 2014, a fost cu 237 mai mare faţă de 
aceeaşi perioadă a anului 2013 când au fost controlate 879 unităţi. Creşterea numărului 
de controale s-a datorat faptului creşterii numărului de controale pe inspector de muncă.  

- activitatea de prevenire în anul 2014 a fost prioritară, fondul de timp alocat 
pentru controale preventive fiind de 1.174  zile din totalul de 1.438 zile disponibile. În 
anul 2014 activitatea de control s-a desfăşurat cu un număr de 7 inspectori de muncă cu 2 
mai puţin faţă de anul 2013 cand au fost 9 inspectori. 

- pentru cercetarea accidentelor au fost necesare 77 zile, constatându-se o 
creştere cu 27 zile faţă de anul 2013, când au fost utilizate 50 zile  

Au fost aplicate 1.190 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 245.000 
lei, nefiind sistată nici o activitate, faţă de 1.371 sancţiuni contravenţionale în valoare 
totală de 292.100 lei aplicate în anul 2013. 

În ceea ce priveşte activitatea de supraveghere a pieţei, au fost verificaţi 23 
distribuitori fiind controlate 293 produse, 38 dintre ele fiind găsite neconforme. 

În cursul anului 2014 au fost eliberate: 
- 22 certificate constatatoare, în baza Legii nr. 319/2006; 
- 18 societăţi comerciale au fost avizate în baza Legii nr. 360/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- 1 reînnoire anuală şi 1 autorizaţie, în baza Legii nr. 295/2004 – privind 

regimul armelor şi al muniţiilor; 
- 9 vize anuale şi 0 autorizaţii, în baza Legii nr. 126/1995 – privind regimul 

materiilor explozive; 
- 3 autorizaţii pentru prestări servicii cu produse de protecţia plantelor şi 0 

certificate de înregistrare pentru comercializarea produselor de protecţia plantelor, 
conform O.G. nr. 4/1995 

În cursul anului 2014 în judeţul Covasna au avut loc un număr de 3 accidente 
de muncă, 4 incidente periculoase 3 accidente în afara muncii. Numărul total al 
accidentaţilor în muncă a fost de 24 din care 22 cu incapacitate temporară de muncă, 2 
accidentaţi mortal.  

 
 
 
CAPOTOLUL VOO - ASOGURĂRO SOCOALE 
 
Casa Judeţeană de Pensii Covasna 
 
La sfârşitul anului 2014, în evidenţa Casei Judeţene de Pensii Covasna figura 

un număr de 46.381 de beneficiari a unei pensii, din care 33.481 sunt pensii la limită de 
vârstă, 4.653 sunt pensii de invaliditate, 6.356 pensii de urmaş, 345 pensii anticipate, 
1.546 pensii anticipate parţiale şi 3.157 provin din sistemul de pensii pentru agricultori.  

În cursul anului 2014, Casa Judeţeană de Pensii Covasna a înregistrat un număr 
de 1.100 cereri pentru recalcularea pensiilor: cu adăugarea stagiului de cotizare (775 
cereri), transferuri în alt judeţ (80 cereri), schimbarea gradului de invaliditate (195 cereri). 



 35 

Au fost recalculate prin trecerea la limită de vârstă efectuate din oficiu 50 
cazuri. 

Numărul contribuabililor înregistraţi la finele anului 2014, pe baza unui 
contract de asigurare socială a fost de 457. 

În cursul anului 2014 au fost înregistrate un număr de 2.885 cereri de stabilire a 
pensiei, din care: 

- 967 cereri pensie pentru limită de vârstă; 
- 783 cereri pensie anticipată; 
- 568 cereri pensie de invaliditate; 
- 413 cereri pensie de urmaş; 
- 154 indemnizaţii legi speciale; 
În anul 2014 judeţului Covasna i-au fost repartizate 1.756 bilete de tratament,  

fiind valorificate 1.559, fiind depuse în total 2.279 cereri pentru solicitarea biletelor de 
tratament.   

Numărul cererilor pentru acordarea ajutorului de deces a fost de 1.989, 
valoarea achitată fiind de 4.505.304 lei. Cuantumul ajutorului de deces a fost de 2.298 lei. 
 
 

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Onspecţie Socială Covasna 
 
În domeniul asistenţei sociale, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Onspecţie 

Socială Covasna a administrat şi gestionat un număr total de 18 beneficii de asistenţă 
socială, efectuând plăţi în valoare de 80.743.744 lei pentru un număr mediu de beneficiari 
de 67.555, din care: 

- alocaţii de stat pentru copii - 42.570 beneficiari; 
- alocaţii pentru susţinerea familiei - 2.550 beneficiari; 
- alocaţii de plasament - 554 beneficiari; 
- indemnizaţia de creştere a copilului - 1.755 beneficiari; 
- stimulent de inserţie creştere copil - 262 beneficiari; 
- indemnizaţie creştere copil OUG nr. 148 - 1 beneficiar; 
- indemnizaţii creştere copil conform O.U.G. nr. 111/2010 - 1.759 beneficiari; 
- indemnizaţie conform art. 32-art.32 OUG nr. 111/2010 - 77 beneficiari; 
- venit minim garantat - 2.968 beneficiari; 
- poliţe asigurare VMG - 2.057 lei; 
- indemnizaţii lunare hrană pentru persoanele infestate cu HIV/SIDA - 18 

beneficiari; 
- ajutor de  încălzirea termică - 62 beneficiari; 
- ajutor de încălzire gaz - 2.465 beneficiari; 
- ajutor încălzire electrică - 54 beneficiari; 
- ajutor încălzire lemne, cărbuni, combustibili petrolieri - 996 beneficiari; 
- CASS aferent indemnizaţii creştere copii - 1.793 beneficiari; 
- CASS aferent VMG – 2.968 beneficiari; 
- drepturi persoane cu handicap conform art. 58 din Legea nr. 448/2006 – 8.457 

beneficiari; 
- finanţare investiţii instituţii şi unităţi asistenţă medico-socială - 1 beneficiar. 
 
În anul 2014, în urma verificărilor efectuate au fost constatate plăţi necuvenite 

către beneficiarii de alocaţii de stat pentru copii, alocaţii pentru susţinerea familiei, 
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indemnizaţii creştere copil, stimulent de inserţie pentru creşterea copilului, alocaţie de 
plasament şi ajutor social. 

Din totalul de 810 decizii pentru care valoarea totală a debitelor constituite în 
anul 2014 a fost de 633.370 lei: 

- 57 decizii au fost emise în urma campaniilor de control ale compartimentului 
IS – valoarea debitelor constituite fiind de 21.799 lei din care la data de 31.12.2014 a fost 
recuperată suma de 21.799  lei; 

- 248 decizii au fost emise în urma controlului Camerei de conturi – valoarea 
debitelor constituite fiind de 437.357 lei din care la data de 31.12.2014 a fost recuperată 
suma de 437.357 lei; 

- 505 decizii de debite au fost emise în anul 2014 de persoanele responsabile cu 
gestionarea drepturilor de beneficii de asistenţă socială în cauză din cadrul AJPIS 
Covasna – valoarea debitelor constituite fiind de 174.214 lei din care la data de 
31.12.2014 a fost recuperată suma de 153.712 lei. 

În anul 2014 s-au înregistrat sume returnate în valoare totală de 251.438 lei 
reprezentând drepturi de beneficii de asistenţă socială neachitate ca urmare a lipsei 
beneficiarilor de la domiciliu la data plaţii drepturilor şi sume reţinute de la plată în 
valoare totală de 199.040 lei reprezentând drepturi de beneficii de asistenţă socială 
necuvenite. 

Au fost acordate 79 ajutoare de urgenţă în valoare totală de 96.023 lei şi 25 
ajutoare de înmormântare în valoare de 13.755 lei. 

Suma totală plătită în anul 2014 cu titlul de ajutor social a fost de 8.906.424 lei 
pentru 2.968 beneficiari, iar contribuţia de asigurări sociale de sănătate plătită pentru 
această categorie a fost de 486.530 lei.  

 
Activitatea de incluziune socială 
În anul 2014, Comisia Judeţeană de Incluziune Socială Covasna s-a întrunit în 

2 şedinţe: 
- În 14.01.2014 s-a avizat favorabil proiectul privind .Strategia de dezvoltare 

a serviciilor sociale în judeţul Covasna pe anii 2014 – 2020”, conform prevederilor art. 
117 alin. (2) şi alin. (3) din Legea asistenţei sociale nr. 292/20 decembrie 2011, proiect 
iniţiat de DGASPC Covasna, iar  

- în luna mai 2014, DGASPC Covasna a adus la cunoştinţa membrilor comisiei 
”Planul de acţiune pe anul 2014 privind serviciile sociale administrate/finanţate de 
Consiliul Judeţean Covasna” şi s-a prezentat intenţia de aplicare la „Proiectul pentru 
dezvoltarea infrastructurii sociale instituţionale regionale-interjudeţene, în vederea 
combaterii cât mai eficiente a fenomenului de marginalizare socială a copiilor şi tinerilor 
din regiune, inclusiv celor aparţinând comunităţilor de romi”. 

Secretariatul Tehnic al Comisiei Judeţene de Incluziune Socială Covasna, 
asigurat de personalul din cadrul A.J.P.I.S. Covasna a redactat pe baza datelor şi 
documentelor puse la dispoziţie de reprezentanţii serviciilor publice deconcentrate, 
organelor administraţiei publice locale şi organizaţiilor neguvernamentale reprezentative 
din judeţul Covasna Raportul statistic privind activitatea în domeniul incluziunii 
sociale pe anul 2013 precum şi Raportul statistic privind prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale corespunzătoare anului 2013. 
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Activitatea de monitorizare şi plată a subvenţiilor acordate de la bugetul 
de stat 

În baza Ordinului MMFPSPV nr. 2760/23.12.2013 pentru aprobarea 
subvenţiilor de la bugetul de stat pe anul 2014, pentru asociaţiile şi fundaţiile române, cu 
personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în baza 
Legii  nr. 34/1998,  în judeţul Covasna beneficiază de subvenţii trei furnizori cu şase 
servicii sociale: 

1. Organizaţia CAROTAS Alba Oulia, pentru: 
- Căminul pentru bătrâni „Sfânta Clara” Sânzieni - a fost aprobată suma de 

54.000 lei/an pentru 18 beneficiari; 
- Program de asistenţă familială – Covasna - a fost aprobată suma de 112.896 

lei/an pentru 98 de beneficiari; 
- Centrul de îngrijire medicală şi asistenţă socială la domiciliu Breţcu - a fost 

aprobată suma de 54.000 lei/an pentru 75 de beneficiari; 
2. Fundaţia Creştină DOAKONOA Cluj – Napoca - Filiala Sf. Gheorghe, 

pentru: 
- Unitate de îngrijire la domiciliu Sf. Gheorghe - a fost aprobată suma de 

450.300 lei/an pentru 420 de beneficiari; 
- Centru de integrare prin terapie ocupaţională „Casa Irisz” – Centru de zi 

pentru persoane cu dizabilităţi Sf. Gheorghe - a fost aprobată suma de 30.280 lei/an 
pentru 35 de beneficiari; 

3. Fundaţia SF. FRANCOSC Hunedoara/Deva, pentru: 
- Casa cu modul de tip familial ”Sf. Boldog Apor Vilmos” oraş Covasna – a 

fost aprobată suma de 120.000 lei/an pentru 40 de beneficiari. 
 
În anul 2014 au fost efectuate un număr de 73 vizite finalizate cu 67 rapoarte 

de verificare lunară a modului de utilizare a subvenţiei şi 6 rapoarte de 
oportunitate. 

În baza Ordinului MMFPSPV nr. 2471/29.12.2014 pentru aprobarea 
subvenţiilor de la bugetul de stat pe anul 2015, pentru asociaţiile şi fundaţiile române, cu 
personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în baza 
Legii  nr. 34/1998,  în judeţul Covasna vor beneficia de subvenţii trei furnizori cu patru 
servicii sociale, astfel: 

1. Organizaţia CAROTAS Alba Oulia, pentru: 
- Căminul pentru bătrâni „Sfânta Clara” Sânzieni - a fost aprobată suma de 

54.000 lei/an pentru 18 beneficiari, prin Asociţţia ”Caritas – Asistenţă Socială” filiala 
Mureş;  

- Centrul de îngrijire medicală şi asistenţă socială la domiciliu-  Breţcu – a 
fost aprobată suma de 129.600 lei/an pentru 100 de beneficiari, prin Organizaţia 
CARITAS Alba Iulia – Asistenţă Medicală şi Socială filiala Harghita. 

2. Fundaţia Creştină DOAKONOA Cluj – Napoca - Filiala Sf. Gheorghe, cu: 
- Unitate de îngrijire la domiciliu Sf. Gheorghe – a fost aprobată suma de 

336.960 lei/an pentru 234 de beneficiari; 
3. Fundaţia SF. FRANCOSC Hunedoara/Deva, pentru: 
- Casa cu modul de tip familial ”Sf. Boldog Apor Vilmos” oraş Covasna - a 

fost aprobată suma de 12.000 lei/an pentru 4 beneficiari. 
Pentru Fundaţia Creştină DIAKONIA Cluj – Napoca - Filiala Sf. Gheorghe, 

subvenţia se derulează prin AJPIS Covasna, iar pentru celelalte unităţi de asistenţă socială 
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subvenţiile se derulează prin AJPIS Mureş, AJPIS Harghita şi AJPIS Hunedoara, întrucât 
furnizorii nu au personalitate juridică în judeţul Covasna. 

 
Prin Ordinul MMFPSPV nr. 582/14.04.2014, pentru anul II de finanţare, sume 

de investiţii s-au aprobat pentru un furnizor de servicii sociale, cu două obiective, 
respectiv DGASPC Covasna, pentru: 

- Centrul de zi Sf. Gheorghe din str. Godri Ferenc nr.3 – 537.271 lei/reparaţii 
capitale şi mansardare, 

- Centrul de Plasament nr. 2 Tg. Secuiesc – 538.738 lei/reabilitare termică. 
Pe parcursul anului 2014 comisia judeţeană în domeniul egalităţii de şanse a 

desfăşurat următoarele acţiuni: 
- Prezentare şi dezbatere cu tema: «Economia Socială – o oportunitate pentru 

întreprinderile sociale şi persoane dezavantajate – partea I » - în data de 31.03.2014 
- Prezentare şi dezbatere cu tema: «Economia Socială – o oportunitate pentru 

întreprinderile sociale şi persoane dezavantajate – partea II » - în data de 01.04.2014 
- Prezentare şi dezbatere cu tema: «Deschiderea pieţei muncii către 

persoanele cu dizabilităţi» - în data de 24.09.2014 
 - Prezentare cu tema: «Accesibilizarea spaţiului public din judeţul Covasna 

la nevoile persoanelor cu dizabilităţi» - în data de 29.12.2014 
 
Membrii comisiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a 

adulţilor, s-au întrunit în 14 şedinţe. Rezultatul activităţii acestei comisii se prezintă 
astfel:  

Furnizori autorizaţi: 8 din care 6 privaţi, 2 public 
Programe de pregătire autorizate: 25 din care: 13 pentru calificare, 6 iniţiere, 2 

perfecţionare, 4 specializare                                                            
Total furnizori cu autorizaţii valabile: 28 
Total programe de pregătire cu autorizaţii valabile: 105  
Nr. programe monitorizate: 8 
Nr. specialişti desemnaţi pentru monitorizare: 16  
Nr. evaluatori desemnaţi: 58 
Nr. comisii de examen desemnate: 122 
Nr. avize acordate: 85 din care: 12 pentru furnizorii din judeţ, 73 pentru 

furnizorii din alte judeţe                                                          
Nr. certificate ridicate de la ANPIS: 500 de calificare 
Nr. certificate eliberate furnizorilor: 2.125 din care: 1.125 de calificare, 1.000 

de absolvire                                                         
Total absolvenţi: 1838 din care:  

- 1.017 calificare  (lucrător în comerţ, ospătar, bucătar, frizer, agent de 
securitate, lucrător în cultura plantelor şi în creşterea 
animalelor, macaragiu, foschist, cosmetician) 

- 801 absolvire: 472 iniţiere (stilist protezist de unghii, cosmetician, 
machior, maseur, instructor aerobifitness, contabil, infirmieră, competenţe 
antreprenoriale, comunicare în limba engleză), 145 perfecţionare (manager proiect, 
formator, asistent personal al persoanei cu handicap grav, evaluator de furnizori şi 
programe de formare) şi 204 specializare (stivuitorist, agricultor pentru culturi de câmp 
ecologice, contabil, inspector în domeniul SSM) 

Nr. timbru sec aplicate: 1.797 
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Nr. contracte pentru programe de calificare înregistrate: 1.202  
Conform prevederilor Decret - Lege nr.118/1990 privind acordarea unor 

drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de 
la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, 
republicată, în anul 2014, au fost soluţionate un număr total de 255 cereri. 

În anul 20148s-au depus 2 cereri spre autorizare ca agent de muncă temporară 
în baza H.G. nr. 1256/2011. Documentaţia depusă a fost analizată, s-a întocmit referatul 
privind verificarea dosarului depus în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare ca 
agent de muncă  temporară şi s-a transmis către M.M.F.P.S.P.V. - Direcţia Ocupare şi 
Salarizare în vederea eliberării autorizaţiei. 

Inspectorii sociali din cadrul A.J.P.I.S. Covasna, în cursul anului 2014 au 
efectuat următoarele tipuri de controale: 

1. Controale tematice:  
- beneficiarii de asistenţă socială,  
- accesibilizarea spaţiului public  
- activităţi de consiliere informare 
2. Controale de inopinate: 
- controale datorate sesizărilor, pe beneficii de asistenţă socială  
- monitorizarea măsurilor dispuse în procesele verbale de control întocmite cu 

ocazia controalelor efectuate 
- monitorizare prin notificări 
- monitorizarea de teren  
În urma acestor controale au fost încheiate 54 procese verbale de control şi 5 

Rapoarte tematice judeţene.  
● În cadrul campaniei ,,Controlul bazat pe risc privind stabilirea, acordarea şi 

plata indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului şi a stimulentului de inserţie”  s-a 
desfăşurat un control tematic în cadrul căruia au fost identificate un număr de 90 CNP-uri 
cu posibile suspiciuni, care la încheierea campaniei nu s-au confirmat  

● În cadrul campaniei ”Controlul bazat pe risc privind stabilirea, acordarea şi 
plata alocaţiei pentru susţinerea familiei” au fost verificate un număr de 44 de 
suspiciuni de eroare, fraudă, corupţie, fiind confirmate 39 suspiciuni, fiind efectuate plăţi 
necuvenite în valoare de 12.688 lei pentru care s-au emis 39 de decizii de recuperare 
debite. Au fost dispuse 32 măsuri.  

● În cadrul campaniei ,, Controlul bazat pe risc privind stabilirea, acordarea şi 
plata ajutorului social” au fost verificate un număr de 49 CNP-uri cu suspiciuni.  

În urma corelării datelor din dosarele titulari/beneficiari, a verificării dosarelor 
la sediile primăriilor, au fost emise 18 decizii de recuperare a debitelor, constatându-se 
plăţi necuvenite în valoare de 9.111 lei. La încheierea monitorizării măsurilor dispuse , au 
fost înaintate 13 decizii de recuperare debite către ANAF în vederea recuperării debitelor. 

● În cadrul campaniei ,,Controlul bazat pe analiza de risc privind acordarea 
alocaţiei de stat pentru copii” la nivelul AJPIS Covasna nu au fost identificate suspiciuni 
de eroare şi fraudă.  

● În cadrul campaniei ,,Verificarea accesului  persoanelor cu handicap, la 
mediul fizic, informaţional şi comunicaţional” s-au desfăşurat activităţi care au avut în 
vedere realizarea unei misiuni de control privind accesul persoanelor cu handicap, fiind 
verificate 2 servicii publice comunitare de evidenţa persoanelor, 2 primării municipale, 
Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean, Tribunalul Covasna, Spitalul Judeţea, , 
DGASPC Covasna, AJFP Covasna. Au fost aplicate 9 avertismente.  
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● Campanii de consiliere/informare referitoare la modificări legislative din 
domeniul asistenţei sociale 

A.J.P.I.S. Covasna a organizat 4 sesiuni de informare şi consiliere, respectiv în 
zilele de 27 mai 2014, 28 mai 2014, 29 mai 2014 şi 11 noiembrie 2014, la care au 
participat un număr de 136 de persoane cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale de la 43 
autorităţi publice locale din judeţ din cele 45 şi 1 reprezentant din cadrul A.J.O.F.M. 
Covasna. 

● Campania „Controlul implementării programului de subvenţionare derulat 
în  baza Legii nr.34/1998”  
 

S-au desfăşurat activităţi de control inopinat privind serviciile sociale în număr 
de 3 la Fundaţia Creştină DIAKONIA-Filiala Sfântu Gheorghe ca urmare a unei sesizări 
din partea Consiliului Discriminării. 

A fost efectuat 1 control de monitorizare în teren în vederea urmăririi stadiului 
de remediere a măsurilor dispuse în cadrul Campaniei de control a Serviciilor Sociale 
dezvoltate prin Programul Operaţional Regional - Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

- Numărul PVC încheiate 17 - Numărul măsurilor dispuse  49 
- Numărul măsuri îndeplinite 15 
- Numărul măsuri în curs de îndeplinire 15; pentru 6 s-a solicitat prelungire 
- Număr de măsuri neîndeplinite 20;  
Pentru 1 PVC cu 11 măsuri se aşteaptă hotărârea instanţei de judecată. 
 
 
Comisia de Dialog Social 
 
Este constituită la nivelul judeţului Covasna şi îşi desfăşoară activitatea în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2011 – Legea dialogului social, în baza 
Ordinului prefectului judeţului Covasna nr. 104/09.04.2014. 

În anul 2014, Comisia de Dialog Social s-a întrunit în 4 şedinţe pe diferite 
teme, respectiv: februarie, martie, septembrie, şi octombrie (şedinţă extraordinară), unde 
au fost abordate următoarele teme: 

 1. Situaţia conflictuală existentă între Sindicatul Sanitas Covasna şi 
conducerea S.C. Sind Tour Trading S.R.L. Sucursala Covasna - Hotel Montana, datorită 
concedierii unui număr de 25 de salariaţi; 

2. Problemele din învăţământ ridicate de către Sindicatul Liber al 
Învăţământului Judeţul Covasna, respectiv: 

a)Şcolarizarea preşcolarilor în Grădiniţele cu Program Prelungit din mediul 
urban prin încălcarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, art. 63, alin. 1, lit. b; 

b) Neplata de către Centrele Financiare a sumelor cuvenite pe baza 
sentinţelor judecătoreşti definitive, conform calendarului de plată pentru anul bugetar 
2014;  

c) Probleme grave în cadrul Grădiniţei „Napsugar”  cu Program Prelungit 
din Sf. Gheorghe; 

d) Verificarea situaţiei planului de şcolarizare modificat de Inspectoratul 
Şcolar Judeţean şi de către conducerea Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” din Sf. 
Gheorghe;  
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3. Respectarea negocierii colective – conform prevederilor art. 129 (3) din 
Legea nr. 62/2011, republicată; 

4. Informare privind modificarea legislaţiei muncii (în perioada mai 2012 – 
prezent); 

5. Accesibilizarea spaţiului public din judeţul Covasna la nevoile persoanelor 
cu dizabilităţi;    

6. Analiza situaţiei create în sistemul sanitar prin schimbarea regulilor de 
validare a cazurilor spitalizărilor de zi în cadrul Spitalului Municipal Tg. Secuiesc şi 
Spitalului Orăşenesc Baraolt. 

În cursul anului 2014, s-a făcut o intervenţie pentru rezolvarea unor probleme 
la instituţiile competente, respectiv: 

- intervenţie la Guvernul României şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţie 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice referitoare la starea de revoltă şi nemulţumire a 
salariaţilor CN Poşta Română, generate de „managementul slab al conducerii” 

În anul 2014 nu au avut loc pichetări sau greve ale Instituţiei Prefectului 
Judeţul Covasna,  

În funcţie de natura revendicărilor formulate de către protestatari, Instituţia 
Prefectului Judeţul Covasna, a întreprins demersurile necesare la ministerele de resort 
spre analiza şi competenta lor soluţionare. 

 
 
Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor 

Vârstnice  
 
Este constituit la nivelul judeţului Covasna şi îşi desfăşoară activitatea în 

conformitate cu prevederile H.G. 499/07.04.2004 conform ultimului Ordin al Prefectului 
nr.  116/30.04.2014. 

În anul 2014  avut loc 7 şedinţe ale Comitetului Consultativ de Dialog Civic 
pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, respectiv: februarie, martie, mai, iunie, 
septembrie, octombrie, noiembrie. 

În cadrul comitetului au fost dezbătute următoarele probleme: 
- Noile reglementări intrate în vigoare la data de 1 iunie 2014 în sistemul 

sanitar 
- Informare privind modalitatea de distribuire a biletelor de tratament în anul 

2014;  
- Informare privind serviciile sociale de consiliere, în vederea prevenirii 

marginalizării sociale şi pentru reintegrarea socială a persoanelor vârstnice; 
- Informare privind serviciile sociale destinate persoanelor vârstnice la nivelul 

judeţului Covasna 
- Informare privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei în sezonul 

rece 2014-2015;  
- Informare privind activitatea Consiliului Judeţean al Persoanelor Vârstnice în 

anul 2013;   
- Informare privind activitatea Poliţiei de Proximitate pentru protecţia 

persoanelor vârstnice în anul 2014. 
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CAPOTOLUL VOOO - FAMOLOA ŞO PROTECŢOA COPOLULUO  
 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna 
 
În cursul anului 2014, activitatea membrilor Compartimentului adopţii, post-

adopţii din cadrul D.G.A.S.P.C. Covasna se reflectă în următoarele cifre:    
- au fost evaluate 55 dosare de adopţie internă, fiind finalizate 45 cazuri; 
- au fost eliberate 9 atestate pentru familiile apte să adopte; 
- 14 încredinţări pentru o perioadă de 90 zile la familiile adoptatoare; 
- un număr de 21 de familii/copii au fost monitorizare în cadrul etapei de post-

adopţie; 
- alte 17 familii au beneficiat de informare şi consiliere cu privire la adopţie. 
D.G.A.S.P.C. Covasna, prin specialiştii ei implicaţi în realizarea adopţiilor, 

colaborează cu Asociaţia Părinţilor Adoptivi „ProAdopt” Covasna. Sunt organizate 
periodic grupuri de suport, întâlniri prin care asociaţia îşi propune să ofere un cadru în 
care familiile adoptive să comunice, să discute problemele cu care se confruntă şi să-şi 
transmită reciproc experienţele şi, în acelaşi timp, să creeze pentru copii o ambianţă în 
care să interacţioneze şi care să favorizeze înţelegerea statutului lor şi dezvoltarea 
încrederii lor în propria persoană şi în ceilalţi.  

Pentru prevenirea abandonului prin planning familial a fost continuat 
proiectul „Prevenirea sarcinilor nedorite”, program susţinut de Fundaţia SERA România 
care a avut finanţare până în luna martie 2012. Deoarece activităţile efectuate în cadrul 
acestui proiect au avut un efect important, D.G.A.S.P.C. Covasna a hotărât continuarea 
acestuia din fonduri proprii. 

Echipa de intervenţie s-a deplasat în teritoriu în comunităţile în care rata 
sarcinii nedorite şi cea a abandonului este ridicată, cu scopul precis de a informa 
populaţia aflată în situaţie de risc asupra serviciilor de planning familial şi educaţie 
contraceptivă puse la dispoziţie de către serviciile publice din comunităţi.  

În perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 echipa proiectului a consiliat un număr de 
277 beneficiare şi a împărţit 225 de materiale folosite pentru prevenirea sarcinilor 
nedorite. 

În cadrul acţiunilor privind prevenirea separării copilului de familia sa, 
protecţia copilului împotriva abuzului şi neglijării, prevenirea fenomenului de 
violenţă în familie precum şi a celor de prevenire şi combatere a fenomenului de 
cerşetorie, vagabondaj şi prostituţie D.G.A.S.P.C. Covasna sprijină aceste activităţi, la 
nivel judeţean, prin susţinerea mai multor servicii de zi (centre de zi, informare, 
consiliere), precum şi prin îndeplinirea anumitor atribuţii specifice în domeniul copiilor 
părăsiţi în spitale şi a copiilor care săvârşesc fapte penale şi nu răspund penal.  

Cele trei centre de zi aflate în structura D.G.A.S.P.C. Covasna (Sf. Gheorghe, 
Tg. Secuiesc, Baraolt), oferă asistenţă gratuită în timpul zilei copiilor care provin din 
familii aflate în dificultate, dând astfel posibilitatea părinţilor de a-şi găsi un loc de 
muncă, şi de a putea oferi condiţii materiale adecvate creşterii copiilor. Această formă de 
protecţie contribuie la menţinerea copilului în familie, la consolidarea ataşamentului 
părinţilor faţă de propriul copil, asigurând astfel condiţii de prevenire a instituţionalizării 
copilului. Cele trei centre oferă lunar servicii pentru un număr de aproximativ 50 de copii. 

De asemenea, în cadrul D.G.A.S.P.C. Covasna funcţionează patru centre de 
zi/reabilitare (Sf. Gheorghe, Chilieni, Tg. Secuiesc şi Baraolt) pentru copii cu dizabilităţi, 
acestea oferind un program complex de reabilitare pe timpul zilei pentru copiii cu nevoi 
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speciale, prin asigurarea unui program zilnic de stimulare senzorială tactilă, vestibulară şi 
proprioceptivă, logopedie şi diferite terapii individuale şi de grup. De serviciile acestor 
centre au beneficiat lunar aproximativ un număr de 138 copii, proveniţi atât din familiile 
lor biologice, cât şi din sistemul de protecţie specială. 

Un alt mod de a contribui la activităţile de prevenire a abandonului copiilor, 
desfăşurat de către D.G.A.S.P.C. Covasna îl reprezintă soluţionarea cazurilor copiilor 
părăsiţi în spitale sau aflaţi în situaţia de risc de a fi părăsiţi. În anul 2014 au fost 
înregistrate un număr de 36 de astfel de cazuri. Datorită eforturilor depuse de către 
reprezentantul direcţiei, constând în depistarea părinţilor şi consilierea lor cu privire la 
beneficiile creşterii noului-născut într-un mediu familial, în sânul familiei proprii, s-a 
reuşit reintegrarea în familie a 12 copii. Celelalte cazuri au fost soluţionate astfel: 22 copii 
au fost instituţionalizaţi prin plasament la asistent maternal profesionist -17 şi 5 copii 
plasaţi la Centrul Rezidenţial pentru Copii cu Dizabilităţi Baraolt. Restul cazurilor sunt în 
curs de soluţionare.  

În ceea ce priveşte atribuţiile privind intervenţia în cazul copiilor care au 
săvârşit fapte penale şi nu răspund penal, din punct de vedere statistic, numărul acestor 
sesizări este în creştere. În cursul anului 2014 au fost comunicate 43 de ordonanţe de 
clasare sau de neîncepere a urmăririi penale. Multe dintre aceste sesizări sunt cu autori 
multipli, numărul minorilor făptuitori fiind de 71, dintre care unii apar de mai multe ori 
pe listă fiind recidivişti. Conform datelor centralizate, 38 minori aveau vârsta sub 14 ani 
la data săvârşirii infracţiunii. În 10 cazuri a fost instituită măsura de protecţie specială a 
supravegherii specializate în cadrul familiei minorului. 

În cadrul activităţi de prevenire şi combatere a fenomenului de cerşetorie, 
prostituţie s-a colaborat cu instituţiile responsabile pe plan local, judeţean şi naţional. 
Instrumentarea cazurilor de cerşetorie întră în competenţa autorităţilor locale.   

În cazul traficului de persoane s-a colaborat cu poliţia şi cu Agenţia Naţională 
Împotriva Traficului de Persoane în anul 2014 fiind sesizate 5 cazuri dintre care 3 copii şi 
2 adulţi. 

În ceea ce priveşte protecţia copilului împotriva abuzului şi neglijării, 
prevenirea fenomenului de violenţă în familie, Compartimentul de evaluare iniţială, 
internare în regim de urgenţă, repatriere, consiliere a înregistrat în cursul anului 2014, în 
total, 169 sesizări care privesc minori.    

În cadrul DGASPC Covasna funcţionează două servicii specializate pentru 
protecţia copiilor abuzaţi, neglijaţi, exploataţi: Centrul de Primire în Regim de Urgenţă 
„Prinţ şi Cerşetor” cu o capacitate de 15 locuri, care fiind singurul centru din judeţ 
funcţionează de multe ori peste capacitate şi Centrul de Primire în Regim de Urgenţă 
pentru Victimele Violenţei în Familie, beneficiari fiind mame cu copiii lor izgoniţi de la 
domiciliu.   

În cursul anului 2014 s-a acordat o atenţie sporită minorelor care au născut în 
unităţile medicale de pe teritoriul judeţului. Au fost sesizate de către unităţile sanitare de 
pe raza judeţului un număr de 105 cazuri. În colaborare cu autorităţile locale şi 
organizaţiile civile care activează în domeniu, se încearcă identificarea unor metode 
eficiente de intervenţie.  

Monitorizarea copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate 
s-a realizat conform Ordinului nr. 219/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie 
şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care 
aceştia se află la muncă în străinătate. Competenţa teritorială în abordarea cazurilor de 
acest gen revine serviciilor publice de asistenţă la nivelul 



 44 

municipiilor/oraşelor/comunelor, de la domiciliul familiei copilului sau pe raza căruia se 
află copilului. 

În acest sens, S.P.A.S.-urile au transmis trimestrial D.G.A.S.P.C. Covasna 
situaţia centralizată pe plan local a cazurilor copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă 
în străinătate. Aceste situaţii sunt centralizate la nivelul direcţiei şi trimise la Direcţia 
Generală Protecţia Copilului. 

În anul 2014 au fost înregistraţi: în trimestrul I 947 copii, în trimestrul II 942 
copii, trimestrul III 958 copii şi trimestrul IV 775 copii ai căror părinţi sunt plecaţi la 
muncă în străinătate, datele fiind transmise de cele 45 de primării. 

Acţiunile privind reducerea numărului de copii în instituţii de tip 
rezidenţial precum şi activităţile privind promovarea protecţiei copilului prin 
alternative de tip familial - potrivit prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, s-a iniţiat la nivel naţional un program de reforme care 
vizau închiderea marilor instituţii rezidenţiale de tip vechi şi găsirea unor măsuri 
alternative de protecţie în scopul oferirii copiilor instituţionalizaţi un mediu de ocrotire 
cât mai apropiat de cel familial. În urma demersurilor realizate în atingerea acestor 
obiective, sistemul rezidenţial de protecţie a copiilor se compune din:  

- un centru de plasament modulat 
- 10 case de tip familial 
- 2 case de tip familial pentru copii cu dizabilităţi 
- 2 centre de plasament pentru copii 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).     
În cazul stabilirii măsurilor de protecţie specială se stabileşte ordinea în 

privinţa locurilor unde poate fi dispus plasamentul copilului. Din această preocupare a 
legislatorului rezultă importanţa acordată creşterii copilului în familie. Se stabileşte în 
mod expres că la stabilirea măsurii de plasament se va urmări plasamentul copilului, „cu 
prioritate”, la familia extinsă sau la familia substitutivă. 

Situaţia de la nivelul D.G.A.S.P.C. Covasna reflectă aceste preocupări: din 
totalul de 933 de copii instituţionalizaţi, 324 copii se află în servicii rezidenţiale, 291 în 
asistenţă maternală iar 318 sunt în plasament la rude sau alte familii. Din analiza acestor 
date se observă că 2/3 din numărul copiilor instituţionalizaţi beneficiază de o formă de 
protecţie în cadrul familiei lărgite sau într-o familie substitutivă (de asistenţă maternală). 

Acordare de servicii de specialitate persoanelor adulte cu dizbilităţi şi 
sprijinirea familiilor aparţinătoare precum şi reintegrare familială şi reinserţia 
socio-profesională a persoanelor cu handicap 

La nivelul D.G.A.S.P.C. Covasna, în cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare Tg. Secuiesc funcţionează trei servicii destinate persoanelor adulte cu 
dizabilităţi:  

- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane cu Handicap Tg. Secuiesc, 
care a putut oferi în cursul anului 2014 servicii pentru un număr de 24 persoane;  

- Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu pentru 
Persoane cu Handicap Tg. Secuiesc oferă beneficiarilor recuperare neuro-motorie, prin 
magnetoterapie şi terapie combinată de electroterapie, ultrasunete şi laser, kinetoterapie. 
În anul 2014, au beneficiat de aceste programe un număr de 208 de persoane. 

- Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională este o unitate rezidenţială 
pentru 14 persoane adulte cu handicap, încadrate în gradul de handicap accentuat sau 
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mediu oferind următoarele servicii de bază: găzduire, îngrijire şi asistenţă (hrănire, igienă 
personală, supravegherea şi menţinerea sănătăţii, medicaţie), recuperare şi reabilitare, 
terapie ocupaţională în raport cu restantul funcţional al persoanei; socializare şi 
reintegrare. În anul 2014 acest centru a funcţionat la capacitate maximă, toate locurile 
fiind ocupate. 

Asigurarea tuturor drepturilor şi facilităţilor persoanelor cu handicap din 
teritoriu - în cursul anului 2014 au fost acordate indemnizaţii pentru 5.215 persoane cu 
handicap în sumă totală de 13.968.000 lei. Persoanele cu handicap grav şi accentuat 
beneficiază de gratuitate pe mijloacele de transport urban, în cursul anului 2014 fiind 
emise 431 legitimaţii, sumele aferente acestui drept fiind asigurate din bugetele locale. 

Totodată, persoanele cu handicap accentuat beneficiază de gratuitatea 
transportului interurban, la alegere, cu tren clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele 
pentru transport fluvial, în limita a 6 călătorii dus-întors pe an calendaristic, în anul 2014 
fiind eliberate 5.388 bilete C.F.R. şi 4.427 bilete auto dus-întors, în valoare totală de 
217.106,52 lei. Au fost acordate 87 carduri-legitimaţii de parcare precum şi 277 
roviniete. 

În cursul anului 2014 au fost acordate în baza art. 27 din Legea nr. 448/2006 
credite a căror dobândă este suportată din bugetul de stat, fondurile asigurate de 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale fiind de 20.731,21 lei, fiind în derulare 
15 contracte. 

Marea majoritate a persoanelor cu handicap aflate la domiciliu nu au asigurate, 
în mod curent servicii sociale. Unicul serviciu oferit în mod regulat este asistentul 
personal - angajat al primăriilor locale - sau indemnizaţia pentru plata asistentului 
personal sau însoţitorului la care are dreptul numai persoana cu handicap grav, în conf. cu 
art. 35-44 din Legea nr. 448/2006, republicată. În anul 2014 au fost 534 asistenţi 
personali fiind plătite 595 indemnizaţii. Pentru persoanele nevăzătoare au fost plătite 268 
indemnizaţii pentru însoţitori, în valoare totală de 2.130.460 lei. 

 
 
 
CAPOTOLUL OX - SPORT ŞO TONERET 
 
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna 
 
În domeniul sportului D.J.S.T. Covasna şi-a axat activitatea pe cele 3 

programe:  
1. Promovarea sportului de performanţă - principalele obiective fiind 

nominalizarea şi susţinerea pregătirii speciale a sportivilor cu reale perspective de 
calificare şi partcipare la Jocurile Olimpice de vară 2016, Campionate mondiale, 
Europene şi Balcanice în principal la ramuri sportive precum atletism, lupte libere-fete,  
karate, etc., precum şi susţinerea activităţii sportive de performanţă la nivel judeţean, în 
perspectiva promovării la cel mai înalt nivel naţional.  

În cursul anului 2014 au fost obţinute în total 71 medalii de aur, 62 medalii de 
argint şi 101 medalii de bronz la campionatele naţionale şi Cupa României la diferite 
discipline sportive precum şi la competiţiile internaţionale oficiale, respectiv 11 medalii  
de aur, 1 de argint şi 7 medalii bronz. 

În 2014 nu au fost alocate fonduri din transferuri de către M.T.S. către D.J.S.T. 
Covasna. 
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2. Sportul pentru toţi - în parteneriat cu Asociaţia Judeţeană Sportul pentru 

Toţi, filiala Covasna a Academiei Olimpice Române, cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi 
Consiliile locale cu care au fost încheiate 64 protocoale de colaborare în parteneriat, au 
fost organizate competiţii sportive de anvergură: Serbările Zăpezii la Comandău, Ziua de 
alergare Gall Lajos ed. XXII, Crosul Tineretului, Zilele Sportive Sf. Gheorghe, Crosul 
Copiilor, Cupa Zilele oraşului Covasna, Zilele Sportive ale oraşului Baraolt, precum şi 
Campionatele Judeţene Şcolare la ramurile sportive: atletism, baschet, handbal, fotbal, 
volei, tenis de masă, şah cât şi Crosul Olimpic. Valoarea totală a cheltuielilor efectuate 
pentru organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sportive prevăzute în calendar a fost de 
38.667 lei, din cele 126 competiţii fiind finanţate 102. 

D.J.S.T. Covasna a sprijinit acţiunea de transformare, reorganizare şi 
constituire a structurilor sportive în conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000, în 
scopul organizării activităţii sportive prin cluburi, asociaţii sportive fără personalitate 
juridică, asociaţii judeţene pe ramuri de sport, astfel încât la finele anului 2013 erau 4 
asociaţii judeţene pe ramuri de sport: Asociaţia Judeţeană de Atletism, Asociaţia 
Judeţeană Sportul pentru Toţi, Asociaţia Judeţeană de Fotbal, Asociaţia Judeţeană de 
Baschet, toate având sediul la D.J.S.T. Covasna.  

La sfârşitul anului 2014 erau un număr de 123 asociaţii sportive fără 
personalitate juridică, din care 71 sunt asociaţii sportive şcolare.  

În 2014  au fost înfiinţate 6 asociaţii sportive fără personalitate juridică. 
La nivelul judeţului activitatea sportivă şcolară se desfăşoară la 2 Cluburi 

Sportive Şcolare. Aceste două unităţi sunt: 
1. Clubul Sportiv Şcolar din Sf. Gheorghe cu următoarele secţii: atletism, 

gimnastica, baschet băieţi şi fete, fotbal, handbal fete şi băieţi, lupte libere.  
2. Liceul Teoretic Nagy Mozes Tg.Secuiesc cu următoarele secţii: baschet 

băieţi, handbal fete, judo, tenis de masă.   
În cadrul programului „Sportul pentru Toţi”, Inspectoratul Şcolar Judeţean a 

organizat campionate judeţene şcolare la toate ramurile sportive ce se practică în judeţ: 
atletism, baschet, handbal, fotbal, volei, tenis de masă, şah, badminton, gimnastică, 
D.J.S.T. Covasna asigurând premiile (cupe şi medalii) primilor  trei clasaţi. 

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

D.J.S.T. Covasna, începând cu anul 2002, a sprijinit acţiunea de transformare, 
reorganizare şi constituire a structurilor sportive în conformitate cu prevederile Legii 
69/2000, în scopul organizării activităţii sportive prin cluburi, asociaţii sportive fără 
personalitate juridică, asociaţii judeţene pe ramuri de sport. 

În judeţul Covasna, există un număr de 4 asociaţii judeţene pe ramuri de sport :  
- Asociaţia Judeţeană de Atletism; 
- Asociaţia Judeţeană Sportul pentru toţi; 
- Asociaţia Judeţeană de Fotbal; 
- Asociaţia Judeţeană de Baschet. 
Toate asociaţiile judeţene au sediul la D.J.S.T. Covasna.  
În cursul anului 2014, în baza programării vizitelor la structuri sportive şi la 

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

În cadrul programului Sportul pentru toţi, D.J.S.T. Covasna a acordat sprijin 
financiar şi metodic în vederea organizării serbărilor oraşelor, acţiuni de mare anvergură. 

De asemenea, cu Primăria comunei Comandău, s-a organizat a X-a ediţie a 
Serbărilor Zăpezii, precum şi Zilele comunei Comandău, acţiuni considerate de către 
participanţi ca fiind foarte reuşite. 

Tot cu sprijinul primarilor şi viceprimarilor, fiecare unitate sportivă a întocmit 
proiecte de calendar sportiv pe anul 2013, unde au fost cuprinse toate competiţiile 
sportive. 

Datorită unei conlucrări bune cu organele administraţiei publice locale, s-a 
reuşit ca sportivii să se bucure de o mai mare susţinere financiară. Astfel, Consiliul 
Judeţean şi Primăria municipiului Sf. Gheorghe au acordat sprijin financiar echipei de 
baschet feminin divizia A, echipelor de futsal divizia A, echipei de fotbal şi altor entităţi 
sportive, pe bază de proiecte. Menţionăm faptul că, în anul 2014 Consiliul Local al 
municipiului Tg. Secuiesc a fost alături de sportul din zonă, susţinând material discipline 
ca: fotbal, handbal, baschet, tenis de masă, hochei, etc. 

În vederea realizării obiectivelor propuse, D.J.S.T. Covasna a colaborat şi în 
cursul anului 2014 cu Instituţia Prefectului, Primăriile, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi cu 
diferite organizaţii, agenţi economici, persoane fizice şi juridice care au posibilitatea şi 
dorinţa de a contribui la susţinerea activităţii sportive din judeţ. 

3. Întreţinere, funcţionare şi dezvolatrea bazei materiale sportive - la sediul 
D.J.S.T. Covasna sunt 4 terenuri de tenis de câmp, un teren sintetic de minifotbal cu  
instalaţie de nocturnă, acoperit cu balon. 

 
Compartiment tineret  

 
În anul 2014, compartimentul pentru tineret al Direcţiei Judeţene pentru Sport 

şi Tineret Covasna, a iniţiat sub genericul COVTON 2020, o strategie destinată tineretului 
covăsnean, în cadrul căreia a derulat mai multe activităţi şi programe, cu scopul 
implementării în mod sustenabil al obiectivelor şi priorităţilor atât ale Programului de 
Guvernare 2014-2016 cât şi cele ale Ministerului Tineretului şi Sportului.  

În cadrul proiectelor proprii au fost implementate trei proiecte şi anume: 
1. Proiectul Tabăra pentru Voluntari. Acesta a vizat prioritatea Sprijinirea de 

acţiuni specifice de voluntariat, având următoarele obiective: iniţierea unui grup de 30 de 
tineri în voluntariat, formarea şi dezvoltarea spiritului civic, dezvoltarea şi cultivarea 
valorilor morale 

2. Proiectul "COP-COP" (CUNOAŞTE-OUBEŞTE-PROTEJEAZĂ) a vizat o 
altă prioritate şi anume Implementarea de proiecte pentru valorificarea potenţialului 
turistic şi cultural al ţării. Acesta a vizat următoarele obiective: informarea şi 
conştientizarea tinerilor, din cel puţin 25% dintre judeţele tarii cu privire la necesitatea  
protejării mediului înconjurător, dezvoltarea unor atitudini şi deprinderi de protecţie a 
mediului natural şi al biodiversităţii, dezvoltarea capacităţilor de explorare a naturii prin 
utilizarea metodelor şi a mijloacelor specifice ornitologiei.  

Partenerii principali în implementarea acestui proiect au fost Societatea 
Ornitologică Română, Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Covasna, Observatorul de Covasna şi Palatul Copiilor din Sfântu Gheorghe.  
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3. Proiectul Satul din sufletul meu care a avut drept scop promovarea 
tradiţiilor şi a dezvoltării comunitare pe principii durabile în rândul tinerei generaţii 
covăsnene. Obiectivele acestuia au fost: informarea şi conştientizarea tinerilor, cu privire 
la importanţa şi necesitatea existenţei şi perpetuării tradiţiilor populare locale, dezvoltarea 
unor atitudini şi deprinderi ale unor meşteşuguri locale.   

La concursul local de proiecte organizat în luna iunie s-au depus spre analiză 
10 proiecte din care, în urma evaluării, 8 au fost desemnate câştigătoare primind 
finanţare.  

În cadrul Centrului de Tineret Sf. Gheorghe s-au desfăşurat 2 cursuri de 
formare pentru tineri: 

- Managementul riscului. La acest curs au participat 30 de tineri din diferite 
organizaţii de tineret din judeţ. În urma acestui curs participanţii au învăţat care sunt cele 
mai frecvente riscuri întâmpinate la redactarea unui proiect de finanţare.  

- Comunicare. Acest curs s-a desfăşurat pe parcursul a 5 zile şi a avut ca 
participanţi 30 de tineri din mai multe unităţi de învăţământ. Obiectivul acestui program a 
fost o mai bună comunicare între tinerii din judeţul nostru care  nu se regăsesc în aceeaşi 
unitate de învăţământ. 

Totodată o acţiune iniţiată de către D.J.S.T. Covasna a fost organizarea, la 
Covasna, în premieră în România, a Galei Naţionale a Societăţii Civile Tinere din 
România. Acesta a fost un eveniment naţional destinat promovării şi premierii celor mai 
bune proiecte desfăşurate de organizaţii neguvernamentale de tineret (ONGT), organizaţii 
neguvernamentale studenţeşti (ONGS) finanţate de către Ministerul Tineretului şi 
Sportului în cadrul proiectelor naţionale şi prin Direcţiile Judeţene pentru Tineret şi Sport 
în cadrul concursurilor de proiecte desfăşurate la nivel judeţean, cât şi a proiectelor 
iniţiate şi desfăşurate de către Consiliile Elevilor, liceele de stat/private sau alte 
organizaţii neguvernamentale destinate tinerilor din România,  pentru a pune în valoare si 
aduce un plus de vizibilitate celor mai bune iniţiative civice tinere din România.  
Partenerii principali în organizarea acestui eveniment au fost Ministerul Tineretului şi 
Sportului, Ministerul Educaţiei Naţionale, Instituţia Prefectului jud. Covasna şi Consiliul 
Judeţean Covasna. Parteneri media principali TVR Mureş, Radio România Actualităţi, 
Radio România Tg. Mureş, AGERPRES la care se adaugă mass media locală. 

D.J.S.T. Covasna, a iniţiat şi sprijinit şi alte acţiuni care să promoveze şi să 
ofere alternative de dezvoltare şi educaţie tinerilor covăsneni, fiind implicată în 
următoarele acţiuni: în parteneriat cu Primăria Oraşului Covasna a inaugurat Centrul de 
Tineret şi Voluntariat Covasna facilitând astfel şi tinerilor covăsneni, accesul la 
programe şi proiecte prin intermediul acestui centru, a sprijinit financiar, prin intermediul 
Centrului de Tineret şi Voluntariat Covasna participarea Trupei de Teatru pentru 
Adolescenţi MINICINI la Festivalul Naţional de Teatru STAGE organizat la Cluj - 
Napoca, unde trupa a reuşit să obţină 3 premii, respectiv 2 pentru interpretare şi unul 
pentru regie, a sprijinit promovarea Programului de educaţie IMPACT în judeţul 
Covasna, un program de dezvoltare personală destinat tinerilor, premiat la nivel naţional 
şi european, şi astfel a înfiinţat în colaborare cu Colegiul Național Mihai Viteazul, primul 
Club IMPACT destinat tinerilor, a sprijinit, în parteneriat cu Şcoala Populară de Artă, 
organizarea unui Curs de Scriere de Proiecte, în context ERASMUS +, destinat unui 
număr de 20 tineri, cu scopul promovării şi facilitării scrierii de proiecte şi atragerii de 
finanţări, destinate tinerilor. 
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Compartiment tabere pentru tineret 
În luna februarie 2014, s-a încheiat un proces verbal de predare primire finală 

între DJST Covasna şi Consiliul Judeţean Covasna, privind imobilele şi dreptul de 
administrare a locaţiei din Centrul de agrement Zăbala. 

Asociaţia „Clubul Verde” la iniţiativa Universităţii Babeş-Bolyai Extensia 
Sfântu Gheorghe, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului a organizat în Centrul de 
agrement Pădureni „Practica de primăvară a studenţilor”.  

În luna mai s-a desfăşurat Târgul Naţional de Tabere MTS, la care a participat 
şi DJST Covasna, promovând Centrul de agrement Pădureni şi atracţiile turistice naturale 
şi antropice din apropierea taberei şi din judeţul Covasna. 

În luna iunie s-a desfăşurat Tabăra Socială 2014, DJST Covasna a trimis în 
cadrul acestui program, 70 de elevi şi 7 însoţitori de grupă (asistenţi maternali). În cadrul 
taberei sociale, elevii şi însoţitorii beneficiează de transport, cazare şi masă, finanţat de 
Ministerului Tineretului şi Sportului. Grupul a fost selectat conform metodologiei sus 
menţionate de către D.G.A.S.P.C. Covasna. În luna august au fost trimişi pe litoralul 
românesc încă 70 de elevi din judeţul Covasna, în cadrul programului Tabăra socială 
finanţată de Ministerul Tineretului şi Sportului.  

În luna iulie un grup de 18 persoane, copii cu handicap fizic sau mental, care au 
fost încadraţi într–o formă de învăţământ de stat şi însoţitorii lor, asistenţi personali sau 
asistenţi personali profesionişti, au beneficiat de cazare şi masa gratuită în Tabăra Căsuţe 
de Piatră Perla Land din Costineşti. Denumirea programului a fost “Organizarea taberelor 
pentru preşcolari, elevi şi studenţi cu handicap, împreună cu asistenţii personali şi 
asistenţii personali profesionişti.” 

În Centrul de agrement Pădureni, s-au desfăşurat mai multe acţiuni:  
- tabăra internaţională “European Youth Camp”, organizat de Federaţia 

Cluburilor KIWANIS din România. Participanţii au fost tineri cu vârsta între 13 şi 19 ani, 
veniţi din 10 ţări din Europa: Germania, Austria, Ungaria, Franţa, Elveţia, Estonia, 
România, Norvegia, Polonia, Cehia. Numărul participanţiilor a fost 53 de tineri şi 6 adulţi 
cu vârsta peste 35 de ani. 

- prima ediţie a Taberei de limba Engleză, organizat de un grup de pedagogi şi 
întreprinzători particulari din Anglia şi România. Cei 24 de participanţi s–au bucurat de 
un program foarte bogat şi variat în cele 6 zile petrecute în tabără. Printre participanţi s–
au numărat şi două fetiţe din Dubai şi Arabia Saudită. 

- a doua ediţie de concurs pescăresc de către Uniunea Judeţeană a Sindicatelor.  
- întâlnirea naţională „Acţiunea Impacţiunea”, eveniment dedicat copiilor, 

tinerilor şi profesorilor activi în programul de educaţie prin experienţă IMPACT. 
Întâlnirea a adunat peste 85 de participanţi.   

- Proiectul “Tabăra 1 Decembrie 1918” pentru tineri interesaţi de istorie la care 
au participat 50 de tineri.           
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CAPOTOLUL X - MEDOUL DE AFACERO, OMM-urile, PROTECŢOA 
CONSUMATOROLOR 

 
Direcţia Judeţeană de Statistică Covasna 
 

Direcţia Judeţeană de Statistică Covasna, în subordinea Institutului Naţional de 
statistică, organizează şi întreţine sistemul informaţional statistic în profil teritorial. Are 
ca obiect de activitate culegerea, prelucrarea, stocarea, analiza, difuzarea rezultatelor 
cercetărilor statistice cuprinse în „Programul Cercetărilor Statistice infra anuale şi anuale” 
stabilit de I.N.S. conform PSNA 2013, constituirea fondului teritorial de date statistice cu 
caracter economic, financiar, social, demografic, juridic necesar elaborării politicii 
economice şi sociale respectiv publicarea şi diseminarea datelor statistice.  

În anul 2014, Direcţia Judeţeană de Statistică a efectuat un număr de 99 
cercetări statistice cuprinse în programul cercetărilor statistice PSNA 2013 din care: 59 
cercetări statistice anuale, 28 cercetări statistice infra anuale (săptămânale, decadale, 
lunare, trimestriale şi semestriale) şi un număr de 12 lucrări şi cercetări statistice finanţate 
din fonduri externe. Numărul total al unităţilor statistice cercetate în anul 2014 a fost de 
peste 16.245 unităţi.  

Lucrările statistice efectuate: statistica populaţiei şi demografiei, statistica 
forţei de muncă, statistica nivelului de trai, statistica sănătăţii, statistica culturii, statistica 
educaţiei, statistica agriculturii, statistica silviculturii şi mediului, statistica energiei, 
gazelor şi apelor, statistica construcţiilor şi investiţiilor, statistica întreprinderilor, 
statistica industriei, statistica comerţului interior, statistica serviciilor, statistica preţurilor, 
statistica cercetării ştiinţifice şi inovării. De asemenea, au fost efectuate lucrări şi 
cercetări statistice finanţate din fonduri externe: indicatori conjuncturali din industria 
prelucrătoare, construcţii, comerţ cu amănuntul, servicii şi investiţii, ancheta privind 
accesul populaţiei la tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, statistici multifuncţionale 
privind preţurile de consum, preţurile terenului agricol şi al arendei, implementarea 
acţiunilor vizând îmbunătăţirea calităţii anchetei forţei de muncă în gospodării şi 
modulele sale, contul satelit de energie, anchetă structurală în agricultură, consumul de 
motorină în transportul de marfă sau pasageri în anul 2013. 

Bazele de date B.D.J., B.D.L. respectiv REGIS constituie la nivel de judeţ 
principalele surse de diseminare a datelor statistice. 

Pentru a satisface nevoia de informaţie, D.J.S. Covasna a elaborat şi tipărit 
„Anuarul Statistic al judeţului Covasna”, respectiv „Buletinul Statistic lunar al judeţului 
Covasna”.  

În cursul anului 2014, numărul total al cererilor de date statistice soluţionate au 
fost în număr de 58. În principal solicitările au vizat date statistice în domeniul populaţiei, 
demografiei, demografiei întreprinderilor, agriculturii, IPC şi turism. 

La nivel de Direcţie, s-au realizat venituri extrabugetare în sumă de 60 lei, 
obţinute din vânzări de date statistice şi publicaţii, o parte din acestea fiind cheltuieli 
pentru desfăşurarea şi dezvoltarea activităţii de diseminare. 

Principalii indicatori economici înregistraţi în anul 2014 
Indicii producţiei industriale, serie brută, a fost în luna decembrie 2014 de 

113,6% faţă de 99,8% a lunii decembrie a anului precedent. 
Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa 

externă) au fost în luna decembrie 2014 de 109,8% faţă de 97,0% în decembrie 2013. 
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În ceea ce priveşte comerţul internaţional cu bunuri, pe primele 10 luni ale 
anului 2014 s-au efectuat exporturi în valoare totală (FOB) de 305.008 mii € faţă de 
257.435 mii € în primele 10 luni ale anului 2013 şi importuri (CIF) în valoare de 254.253 
mii €, faţă de 248.867 mii € în primele 10 luni ale anului 2013, soldul FOB/CIF fiind de 
50.755 mii € în 2014 faţă de  8.568 mii € în 2013. 

  
 
A.D.R. Centru – Biroul extern Covasna 
 
Situaţia proiectelor în curs de implementare pe POR-REGOO 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 

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

UAT mun. Sf. 
Gheorghe 

5.702.772,10 4.322.854,09 Progresul 
fizic este de 
aprox. 1% 

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

UAT mun. Sf. 
Gheorghe 

2.283.438,50 1.685.894,59 Proiect 
finalizat 

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 Progresul 
fizic este de 
aprox. 50% 

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

Consiliul 
local Covasna 

13.992.468,76 8.272.884,55 Progresul 
fizic este de 
aprox. 55% 

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

Consiliul 
Judeţean 
Covasna 

87.223.949,11 68.864.526,17 Progresul 
fizic este de 
aprox. 10% 

7. Dezvoltarea serviciilor 
sociale de creşă cu 
program de lucru zilnic 
din Sf. Gheorghe 

Direcţia de 
Asistenţă  
Tehnică 
Comunitară 
Sf. Gheorghe 

2.265.499,84 1.566.754,42 Progresul 
fizic este de 
aprox. 70% 

8. Extinderea clădirilor în 
vederea modernizării 
atelierelor şcolare şi a 
laboratoarelor la Grupul 
şcolar Puskas Tivadar, 
Sf. Gheorghe 

UAT mun. Sf. 
Gheorghe 

6.233.239,52 4.766.034,98 Proiect  
finalizat 

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

UAT oraşul 
Întorsura 
Buzăului 

10.291.804,86 8.018.014,07 Proiect 
finalizat din 
punct de 
vedere tehnic 

10. Amenajare incubator de UAT mun Tg. 1.732.038,38 601.248,97 Proiect 
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afaceri în mun. Tg. 
Secuiesc 

Secuiesc finalizat 

11. Amenajare sit industrial 
Tg. Secuiesc 

UAT mun. 
Tg. Secuiesc 

14.604.623,30 5.898.719,01 Progresul 
fizic este de 
aprox. 40% 

12. 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 Progresul 
fizic este de 
aprox. 26% 

13. 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 Progresul 
fizic este de 
aprox. 35% 

14. Crearea şi modernizarea 
infrastructurii de 
agrement Şugaş Băi, 
mun. Sf. Gheorghe, 
utilităţi publice 

UAT mun. Sf. 
Gheorghe 

6.279.975,04 1.527.595,00 Proiect 
finalizat 

 Sistematizarea verticală 
şi amenajări exterioare 
Lic. Tehn. Puskas T. 
Mun. Sf. gheorghe 

UAT mun. Sf. 
Gheorghe 

1.551.414,30 455.967,13 Progresul 
fizic este de 
aprox. 0% 

 Reabilitarea, 
modernizarea clădirilor 
Lic. Tehn. Kos Karoly 
mun. Sf. Gheorghe 

UAT mun. Sf. 
Gheorghe 

4.022.374,06 1.043.522,57 Progresul 
fizic este de 
aprox. 0% 

 Sistematizarea verticală 
şi amenajări exterioare 
Lic. Teoretic Mikes 
Kelemn mun. Sf. 
Gheorghe 

UAT mun. Sf. 
Gheorghe 

976.537,38 411.402,91 Progresul 
fizic este de 
aprox. 0% 

 Sistematizarea verticală 
şi amenajări exterioare 
Şc. Gimnazială N. Colan 
mun. Sf. Gheorghe 

UAT mun. Sf. 
Gheorghe 

2.223.033,40 2.080.000,05 Progresul 
fizic este de 
aprox. 0% 

 Reabilitare şi extindere 
Gr. Şcolar Gabor Aron 

UAT mun. 
Tg. Secuiesc 

24.871.729,83 19.436.652,12 Progresul 
fizic este de 
aprox. 0% 

 Campus şcolar Baroti 
Szabo David Baraolt 

UAT oraş 
Baraolt 

22.348.087,07 18.378.675,27 Progresul 
fizic este de 
aprox. 0% 

15. Reabilitarea 
infrastructurii în staţiunea 
Balneo-climaterică 
Covasna 

UAT oraş 
Covasna 

29.759.902,29 21.386.860,39 Progresul 
fizic este de 
aprox. 1% 

16. Crearea şi extinderea 
infrastructurii balneare şi 
de agrement a hotelului 

SC Imperial 
Hotel 
Management 

13.366.596,84 6.142.397,10 Progresul 
fizic este de 
aprox. 38% 
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„Best Western” 
Balvanyos 

SRL 

      
 
În cursul anului 2014 au fost finalizate 9 proiecte. 
Pe Axa prioritară 4 – Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local au fost 

finalizate 23 proiecte iar 6 au fost reziliate. 
 
 
Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Covasna 
 
În cursul anului 2014 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, prin 1.619 acţiuni control. 

În urma controalelor efectuate au fost identificate mărfuri cu abatere de la 
normele legale în valoare de 867.909 lei.   

Principalele abateri constatate: lipsa informaţiilor corecte şi precise de pe 
produsele aflate la comercializare, lipsa etichetării conform prevederilor legale a 
alimentelor, depăşirea termenului de valabilitate, lipsa preţului pe unitatea de măsură, 
lipsa traducerii informaţiilor în limba română, lipsa instrucţiunilor de montare şi utilizare 
la produsele de folosinţă îndelungată, lipsa certificatului de garanţie la produsele de 
folosinţă îndelungată, lipsa afişării CUI sau a orarului de funcţionare. 

Au fost retrase din circuitul consumului uman produse în valoare de 9.975 lei. 
Pentru încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare referitoare la protecţia consumatorilor s-
au aplicat 496 amenzi contravenţionale în valoare de 910.600 lei. 

Au fost înregistrate şi soluţionate un număr de 354 reclamaţii şi sesizări ale 
consumatorilor, fiind întreprinse 100 acţiuni de consiliere a operatorilor economici. 

 
 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna 
 
Potrivit datelor prezentate de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 

Tribunalul Covasna, până la sfârşitul anului 2014, la nivelul judeţului Covasna au fost 
efectuate următoarele operaţiuni: 

- 792 înmatriculări, din care: 324 PFA, 251 SRL, 9 ÎF, 206 ÎI, 1 CA, 1 SC 
- 89 societăţi înmatriculate care au beneficiat de prevederile H.G. nr. 166/2003 

– facilităţi oferite studenţilor, din care 69 sunt în funcţiune, 20 au fost radiate, 6 au fost 
radiate voluntar, 20 sunt radieri ulterioare perioadei de 3 ani de funcţionare  

- 716 radieri firme faţă de 874 în anul 2013 (dinamica: -18,08%) 
- 98 dizolvări faţă de 175 în anul 2013 (dinamica: -44,00%)  
- 137 suspendări de activitate faţă de 195 în anul 2013 (dinamica: -29,74%)  
- 251 societăţi intrate în insolvenţă faţă de 461 în anul 2013 (dinamica: -

45,55%)  
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Serviciul Judeţean de Metrologie Legală Covasna 
 
Activitatea de control în cursul anului 2014 s-a exercitat pe trei domenii: 
a). Autorizare/atestare/avizare metrologică 
- au fost emise 2 autorizaţii de laborator metrologic şi 2 avizări de reparare; 
b). Controlul metrologic legal fiind realizate următoarele activităţi: 
- verificare metrologică pentru terţi în laboratorul propriu – 1769  
- etalonare pentru terţi în laboratorul propriu – 225 
- supraveghere metrologică – 949  
 
c). Controlul prin inspecţii şi testări inopinate - au fost efectuate 298 

controale fiind verificate 1026 mijloace de măsurare. În urma acestor controale au fost 
aplicate 4 amenzi în valoare de 15.500 lei şi 3 avertismente.  

 
 
 
CAPOTOLUL XO - ONFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 
 
Secţia de Drumuri Naţionale Covasna 
 
Secţia Drumuri Naţionale Sfântu Gheorghe are în administrare 255,65 km 

drumuri naţionale în judeţul Covasna, din care 113,6 km drumuri europene (DN 11 - E 
574 şi DN 12 - E 578) şi 156, 37 km drumuri naţionale. 

În cursul anului 2014 s-au efectuat următoarele lucrări: 
- reabilitarea DN 2D – Focşani-Ojdula pe o lungime de 22,775 km în proporţie 

de 52%; 
- pe investiţia ”Execuţie-amenajare intersecţie DN 11 cu DN 13E localitatea 

Reci” a fost încheiat contractul de execuţie a lucrării; 
- investiţia „Execuţie-amenajare intersecţie DN 11 cu DN 12 km 21+100 

Chichiş” a fost finalizată proiectarea urmând a se obţine autorizaţia de construcţie; 
 
 
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.  

În anul 2014, în cadrul administrării drumurilor publice Serviciul de 
Administrare a Drumurilor Judeţene a avut următoarele activităţi: asigurarea efectuării 
lucrărilor de întreţinere pe drumurile judeţene, investiţii, iniţierea, organizarea şi 
participarea la derularea procedurilor de achiziţii publice de atribuire a contractelor de 
lucrări, furnizare şi servicii legate de administrarea drumurilor, eliberarea de acorduri şi 
autorizaţii pentru amplasamentele obiectivelor propuse a fi construite în zona drumurilor 
judeţene, revizii curente ale drumurilor, podurilor şi pasajelor, revizii speciale ale 
drumurilor, podurilor şi pasajelor, lucrări de întreţinere şi de toaletizare a drumurilor 
judeţene executate cu autospeciala multifuncţională UNIMOG 400, urmărirea execuţiei 
lucrărilor, verificarea situaţiilor de lucrări, recepţionarea şi decontarea lucrărilor, 
coordonarea activităţii de transport auto a Consiliului Judeţean Covasna. 
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Pentru serviciile şi lucrările de drum, respectiv pentru alte cheltuieli aferente 
administrării drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Judeţean Cobasna, în 
cursul anului 2014 a fost alocată suma de 15.729,83 lei, din care 9.607,00 lei au fost 
destinate serviciilor şi lucrărilor de întreţinere iar 6.122,83 lei pentru serviciile şi lucrările 
de investiţii.  

Serviciile şi lucrările de întreţinere executate pe drumurile judeţene în 
anul 2014 au fost: 

a). Servicii şi lucrări de întreţinere curentă pe timp de iarnă constând în 
deszăpeziri şi combaterea poleiului în perioada 16.12.2013-31.03.2014 în sumă totală de 
1.036.528,54 lei, deszăpeziri şi combaterea poleiului în perioada 20.11.2014-15.12.2014 
în valoare totală de 408.419,66 lei. Total servicii şi lucrări achitate în 2014 – 
1.444.948,20 lei. 

b). Lucrări de întreţinere curentă pe timp de vară, în valoare de 
3.668.466,54 lei, fiind executate următoarele lucrări:  

- 56.956 mp plombări în valoare de 2.123.350,71 lei;  
- întreţinere drumuri şi sectoare de drumuri pietruite în valoare de 366.917,32 

lei; 
- întreţinere podeţe în valoare de 163.526,35 lei; 
c). Lucrări de întreţinere periodică, executându-se lucrări în valoare totală de 

964.763,66 lei, după cum urmează: 
- lucrări de intervenţie în regim de urgenţă pe DJ 113 în valoare de 11.671,73 

lei, 
- întreţinerea periodic, covor asfaltic BA16 de 5 cm pe DJ 121F în valoarea 

totală de 469.493,33 lei;   
- întreţinerea curentă a sectoarelor de drum pavate cu piatră cubică pe DJ 122 

în valoare de 42.737,38 lei;  
- consolidare taluz pe DJ 131 în valoare de 25.462,68 lei; 
- refacere acostament DJ 121F, în valoare de 351.911,43 lei; 
- refacere acostament DJ 103E, în valoare de 63.487,11 lei  
d). Asigurarea siguranţei circulaţiei pe drumurile judeţene în valoare totală 

de 115.796,13 lei, constând în: 
- plantarea a 129 stâlpi pentru indicatoare rutiere, montarea a 141 bucăţi de 

indicatoare rutiere;  
- achiziţionare marcaje rutiere pentru semnalizarea orizontală de 4880 mp, în 

valoare de 115.646,14 lei; 
- inscripţionare panouri în valoare de 149,99 lei; 
- lucrări de toaletizare a drumurilor judeţene cu autospeciala multifuncţională 

UNIMOG 400. 
e). Alte cheltuieli aferente administrării şi întreţinerii drumurilor judeţene în 

valoare totală de 129.154,90 lei, constând în: 
- servicii prestate de cantonieri în valoare de 80.648,40 lei; 
- reparaţii motoferăstrău în valoare de 346,00 lei; 
- achiziţionare chesoane pentru pod Aita în valoare de 30.008,00 lei; 
- transport chesoane, transport trailer în valoare de 17.840,50 lei.  
Total pentru asigurarea efectuării serviciilor şi executarea lucrărilor de 

întreţinere de vară şi iarnă pe drumurile judeţene s-au cheltuit 5.113.414,74 lei. 
La capitolul Onvestiţii a fost asigurată suma de 1.403.863,49 lei, care a fost 

folosită pentru: pod peste râul Olt pe DJ 131 la Aita Mare în valoare de 1.110.976,06 lei; 
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modernizare DJ 103B în valoare de 82.519,00 lei; reabilitare DJ 121A în valoare de 
48.645,00 lei; achiziţionare freză de zăpadă în valoare de 161.723,23 lei.  

Suma totală cheltuită pentru investiţii şi lucrări de întreţinere privind drumurile 
judeţene în anul 2014, din bugetul local al Consiliului Judeţean Covasna a fost de 
6.122.830,00 lei. 

În cursul anului 2014 au fost eliberate 34 acorduri prealabile şi autorizaţii de 
amplasare şi acces la drum, în valoare totală de 9.685,15 lei. 

În 2014 cheltuielile totale în ceea ce priveşte întreţinerea, repararea şi 
exploatarea autovehiculelor din dotarea Consiliului Judeţean Covasna s-au ridicat la 
valoarea de 339.909,79 lei. 

 
 
S.C. ”Electrica Distribuţie Transilvania Sud” S.A. - Sucursala Covasna a 

realizat următoarele lucrări: 
- îmbunătăţirea nivelului de tensiune în localităţile Sântionlunca; Ozuna Băi, 

Lisnău, Brădet, Covasna zona PT10, Lutoasa şi Icafalău; 
- s-au înlocuit 153 transformatoare cu pierderi reduse pentru creşterea eficienţei 

energetice prin reducerea pierderilor în RED.  
 
 
 
CAPOTOLUL XOO - CERCETARE ŞTOONŢOFOCĂ, DEZVOLTARE ŞO 

ONOVARE  
 
Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc - realizează 

activităţi de cercetare şi dezvoltare în domeniul agricol, valorifică rezultatele cercetării 
prin transfer tehnologic şi prin cooperarea cu alte unităţi de cercetare, învăţământ şi 
societăţi private, având în principal următoarele obiective de activitate de cercetare: 

- cercetarea fundamentală de bază şi orientată în scopul creşterii nivelului 
cunoştinţelor în domeniul producerii şi valorificării cartofului; 

- cercetarea aplicativă de tip precompetitiv pentru realizarea de modele 
experimentale, creaţii, perfecţionarea modelelor şi creaţiilor existente, tehnologii şi 
tehnici genetici cu rol de suport pentru cercetările aplicative viitoare în domeniul 
producerii şi valorificării cartofului; 

- crearea soiurilor noi de cartofi prin utilizarea modelelor clasice şi 
neconvenţionale, utilizând specii sălbatice şi specii cultivate, cu adaptare bună la 
condiţiile României, cu rezistenţă la boli, care utilizează mai bine resursele ecologice şi 
tehnologice; 

- elaborarea tehnologiilor integrate şi diferenţiate de cultivare a cartofului cu 
consumuri energetice reduse, nepoluante şi economice; 

- elaborarea de metode privind prognoza şi avertizarea controlului pentru 
principalele boli şi principalii dăunători; 

- managementul producerii cartofului; 
- utilizarea tehnologiei informaţiei privind managementul şi marketingul 

producţiei de cartof; 
- elaborarea de studii privind zonarea şi microzonarea, managementul şi 

marketingul la cartof; 
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- elaborarea şi/sau adoptarea standardelor Uniunii Europene privind producerea 
cartofului pentru sămânţă, standarde de calitate la cartof, etc. 

În cursul anului 2014 s-au derulat 5 proiecte sectoriale, susţinute financiar de 
către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, suma alocată fiind de 48.863 lei. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică s-a axat în anul 2014 pe următoarele 
domenii:  

1). Ameliorare şi selecţie de menţinere - 2 teme de cercetare: 
a). Crearea şi depistarea de noi soiuri pentru consum şi industrializare, 

rezistente la râia neagră, cu rezistenţă crescută la factorii nefavorabili biotici şi de mediu, 
cu capacitate mare de producţie constantă în timp şi spaţiu – cercetări efectuate în 
condiţiile climatice ale depresiunii Tg. Secuiesc care au avut drept scop stabilirea 
capacităţilor de producţie a noilor soiuri şi linii de cartof în reţeaua de cercetare, a 
dinamicii de acumulare a producţiei, a rezistenţei la viroze şi la râia neagră, calităţile 
culinare şi conţinutul de amidon, precum şi testarea ecologică complexă a acestora în 
diferite zone pedoclimatice.  

b). Evaluarea soiurilor de cartofi româneşti şi străine din loturile 
demonstrative - au fost evaluate 51 soiuri străine. 

2). Tehnologie şi producere de sămânţă - 2 teme de cercetare:  
a). Onfluenţa nivelului de fertilizare asupra producţiei şi păstrării la 

soiurile create – având ca scop stabilirea posibilităţilor de mărire a producţiilor de 
tuberculi şi optimizarea structurii de mărime a acestora la noile soiuri în vederea creşterii 
randamentului de amidon prin tehnologiile de cultivare în condiţiile din judeţul Covasna.  

b). Producere de sămânţă – a fost produsă sămânţă/material săditor din 
următoarele specii: grâu – 4 soiuri şi muştar. Totodată au fost cultivate pe suprafeţe 
cuprinse între 0,5-150 ha cartofi pentru industrie, grâu de toamnă, rapiţă, muştar şi 
orzoaică , fiind depăşită producţia planificată la cultura de grâu de toamnă, şi orzoaică.   

3). Protecţie - 3 teme de cercetare:  
a). Cercetări privind influenţa condiţiilor de mediu asupra degenerării 

virotice a cartofului de sămânţă în microzonele de producere a cartofului de sămânţă – s-
au studiat 12 soiuri de cartofi, din care 6 autohtone şi 6 străine, urmărindu-se: atacul 
virusurilor, producţia obţinută, temperaturi şi precipitaţii lunare şi anuale, maximele şi 
minimele de temperatură lunare, număr zile de ploaie, precipitaţii mai mari de 0,1 mm, 
numărul zilelor cu vânt peste 2 m/s, datele primului îngheţ şi ultimului dezgheţ.   

b). Comportarea soiurilor de cartof din import la degenerare, comparativ cu 
un soi autohton – s-au efectuat studii cu privire la degenerare a unor soiuri străine în 
comparaţie cu soiul autohton Gared  

c). Studiul eficacităţii produselor de uz fitosanitar pentru combaterea 
dăunătorilor la cartof – a fost continuat studiul comparativ a produselor BYF 182 + 
IMIDACLOPRID şi PRESTIGE în vederea eficacităţii lor la combaterea dăunătorilor din 
sol al cartofului de vârsta I şi a II. 

4). Marketing - 2 teme de cercetare: perfecţionarea managementului şi 
marketingului în vederea promovării şi implementării rezultatelor cercetării şi cercetări 
preliminare privind piaţa cartofului la nivel naţional. 

Au fost publicate în anul 2014, 6 lucrări în reviste naţionale şi internaţionale şi 
diseminarea rezultatelor obţinute în urma cercetărilor către potenţialii beneficiari.  

Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof  Tg. Secuiesc a participat în 
cursul anului 2014 la o serie de târguri şi expoziţii, fiind medaliată: 

- Simpozionului Naţional „Ziua Verde a Cartofului”, ediţia a-XXXVII-a    
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- Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii PROINVENT, Cluj-
Napoca: Diploma de Excelenţă. 

 
 
 
CAPOTOLUL XOOO - AGROCULTURA ŞO DEZVOLTAREA RURALĂ, 

PROPROETATE ŞO CADASTRU 
 
Direcţia pentru Agricultură Covasna 
 
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. 

În cursul anului 2014 s-au verificat 3363,97 ha cultivate cu sfeclă de zahăr, 
pentru un număr de 543 persoane fizice, în perioada de vegetaţie în ceea ce priveşte 
respectarea condiţiilor agrotehnice, suprafaţa culturii şi asigurarea unei densităţi medii de 
cel puţin 6 plante/mp 

 
 

Suprafeţele cultivate şi producţiile obţinute în anul 2014 
 

Nr. 
crt. 

Specificare Suprafaţa 
(ha) 

Producţie 
totală 
(to) 

1. Cereale pentru boabe 37.915 141.459 
2. Leguminoase pentru boabe 59 101 

3.  Plante uleioase  1.146 3.675 
4. Plante pt. alte industrializări  3.504 155.984 
5. Cartofi  12.131 276.526 
6. Legume de câmp şi solarii 1.412 20.812 
7. Plante de nutreţ  25.851 434.208 
8. Loturi semincere 193 - 
9. Câmpuri experimentale  4  

10.  Ogoare 662 - 
11. Rămas neînsămânţat 265 - 

 TOTAL ARABOL 83.142  



 59 

12. Păşuni naturale-total 60.915 - 
13. Fâneţe naturale-total 41.281 - 
14. Livezi  592 1.918 

 TOTAL AGROCOL 185.939  

 
 

Situaţia efectivelor de animale 
 

Efective la data de: Categoria 
31.12.2013 31.12.2014 

Bovine total 36.682 41.260 
din care: - matca 24.642 25.307 
Porcine total 29.798 29.756 
din care: - matca 3.000 3.000 
Ovine total 230.000 260.000 
din care: - matca 150.000 170.000 
Caprine total 9.800 9.800 
din care: matca 5.000 5.000 
Păsări total 215.000 220.000 
din care: matcă 120.000 140.000 
Cabaline total 13.500 13.110 
din care: matca 5.000 4.900 
Familii de albine 7.500 7.087 

 
● Asigurarea securităţii alimentare a ţării prin creşterea producţiei 

agricole - pentru realizarea acestui obiectiv s-a urmărit: 
1). Stimularea continuă a producţiei ecologice, în anul 2014 fiind înregistraţi 

214 operatori economici în agricultura ecologică, suprafaţa totală în agricultură ecologică 
la nivelul jud. Covasna fiind de 2.965,75 ha, ponderea din total suprafaţă agricolă a 
judeţului (185.939 ha), fiind de 1,60 %; 

În ceea ce priveşte sectorul zootehnic, în agricultura ecologică situaţia se 
prezintă astfel: 700 vaci, 59 juninci, 4.296 oi mame, 39 mioare, 168 capre lapte, 7 porci la 
îngrăşat, 86 păsări, 197 familii albine. Producătorii înscrişi în agricultura ecologică au 
făcu contract cu organisme de inspecţie şi certificare, respectiv: Ecoinspect Cluj-Napoca, 
Ceres GMBH, Agreco.  

2). Stimularea activităţii grupurilor de producători, la nivelul judeţului sunt 
constituite 12 grupuri de producători, majoritatea (10) pe grupa de produse „lapte şi 
produse lactate”. 

3). Specializarea producţiei agricole şi aplicarea de politici diferenţiate pe 
tipuri de ferme şi zone de favorabilitate prin: întocmirea de strategii sectoriale la culturi 
de câmp şi fertilizanţi, gestionarea activităţilor cu privire la desfăşurarea campaniilor 
agricole, gestionarea sistemului de preţuri de piaţă la cereale, monitorizarea suprafeţelor 
afectate de fenomene meteorologice nefavorabile;  

Conform prevederilor legale, D.A.J. Covasna a emis 7 autorizaţii din care: 
- 5 autorizaţii pentru plantarea arbuştilor fructiferi, 
- 1 autorizaţie pentru tăiere de nuc 
- 1 autorizaţie pentru cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi 

psihotrope (Legea nr. 339/2005); 
şi 910 avizări din care: 
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- 10 avizări atestate pentru conducerea exploataţiilor agricole familiale  
- 543 avizări contracte de producere, cumpărare, livrare şi plată a rădăcinilor de 

sfeclă de zahăr  
- 136 avizări de procese verbale de constatare şi evaluare pagube  
- 214 avizări pentru înregistrarea operatorilor în agricultură ecologică. 
- 7 avizări documentaţii pentru platforme de gunoi de grajd 
4). Reţeaua de Onformaţii Contabile Agricole (ROCA) - scopul acestei reţele 

fiind să colecteze date referitoare atât la producţie cât şi la economia exploataţiilor pentru 
a putea determina veniturile şi analizele de afaceri ale exploataţiilor agricole pe un an de 
producţie, până la finele anului fiind identificate, chestionate şi evaluate toate cele 118 
exploataţiile agricole. 

5). Produse tradiţionale - au fost atestate 13 produse tradiţionale (pentru 8 
agenţi economici), din care: 6 pentru pâine şi produse de patiserie şi 1 agent pentru 
dulceaţă, siropuri, 1 pentru lapte şi produse din lapte/caşcaval .  

6). Monitorizarea scoaterii din circuitul agricol a terenului - s-au emis un 
număr total de 3 decizii de scoatere temporară din circuitul agricol a terenului pentru o 
suprafaţă totală de 12.950 mp şi 1 decizie de scoatere definitivă din circuitul agricol 
pentru o suprafaţă de 64 mp extravilan. 

7). Omplementarea legislaţiei în domeniul vânzării-cumpărării terenurilor 
agricole situate în extravilan – au fost înregistrate 321 oferte de vânzare-cumpărarea a 
terenurilor agricole din extravilan, fiind emise un număr de 46 avize finale pentru o 
suprafaţă totală de 248 ha. Pentru o suprafaţă de 0,12 ha a fost emis aviz negativ. S-au 
eliberat 207 adeverinţe pentru beneficiari.  

8). Ajutoare de minimis implementate în 2014: 
- H.G. nr. 865/2014 – compensarea efectelor hidrometeorologice nefavorabile 

manifestate în perioada ianuarie-august 2014: au beneficiat 36 de persoane pentru o 
suprafaţă de 71,74 ha. Suma aprobată fiind de 38.858,80 lei; 

- H.G. nr. 867/2014 – compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice 
nefavorabile manifestate în perioada mai-iunie 2014 ce au produs pagube asupra 
sectorului apicol: 40 beneficiari, suma totală aprobată la plată a fost de 36.228 lei; 

- H.G. nr. 873/2014 – achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de 
reproducţie din rase specializate şi de junici din rase specializate: 31 beneficiari, suma 
totală aprobată la plată a fost de 880.800 lei.  

● Dezvoltarea unui sector zootehnic competitiv prin creşterea cantitativă 
şi calitativă a producţiei, modernizarea şi îmbunătăţirea prelucrării, asigurarea 
securităţii alimentare a populaţiei – au fost recunoscute asociaţiile profesionale ca 
„Grupuri de producători” în domeniul creşterii animalelor. 

● În domeniul inspecţiei agricole, în cursul anului 2014, s-a urmărit cu 
stricteţe tematica dată de structura tehnică corespunzătoare din Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale:  

a). Onspecţii de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea 
legumelor şi fructelor - asigură respectarea parametrilor comerciali pe care trebuie să-i 
îndeplinească legumele şi fructele. S-au realizat 106 controale, fiind aplicate 16 
avertismente. 

b). Onspecţia de stat pentru controlul tehnic viti-vinicol - au fost efectuate 
148 controale, s-au prelevat 27 probe de vin. Au fost semnate 116 documente de însoţire 
a produselor viti-vinicole vrac.  
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c). Onspecţia de stat în agricultura ecologică, OMG şi fertilizanţi – au fost 
realizate 58 inspecţii conform eşantionului transmis de M.A.D.R. din care 5 producători 
cu profil vegetal, 51 crescători de animale, 1 procesator şi 1 comerciant. În ceea ce 
priveşte controlul fertilizanţilor, au fost realizate 33 controale la nivelul judeţului.  

d). Onspecţia de stat în industria alimentară - pe parcursul anului 2014 au 
fost realizate 60 controale astfel: 

- 3 magazine de desfacere cu amănuntul a pâinii; 
- 25 unităţi morărit panificaţie; 
- 32 unităţi comercializare ouă. 
e). Onspecţia pentru autorizarea şi licenţierea depozitelor - obiectivul 

principal a constat în verificarea şi controlul activităţii pe filiera cerealelor şi respectarea 
legislaţiei în vigoare. Au fost realizate un număr de 17 inspecţii în domeniul producerii, 
depozitării, comercializării produselor cerealiere şi a produselor procesate din cereale. 

f). Onspecţia în zootehnie - au fost realizate 30 inspecţii ce au constat în 
verificarea legalităţii constituirii grupurilor de producători, a corelaţiei dintre înscrisurile 
oficiale şi realitatea faptică din teren privind efectivele de animale, verificarea respectării 
de către crescătorii de animale a tehnologiilor de creştere şi exploatare etc. 

 
 
Unitatea fitosanitară Covasna 
 
Unitatea Fitosanitară Covasna şi-a desfăşurat activitatea în anul 2014, în 

subordinea Direcţiei pentru Agricultură Covasna, şi în subordinea Agenţiei Naţionale 
Fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în cadrul a două 
compartimente:  

Compartimentul de carantină fitosanitară - a efectuat 332 de inspecţii 
fitosanitare la plantele, produsele vegetale şi/sau alte obiecte destinate exportului şi a 
eliberat 332 certificate fitosanitare de export. Au fost efectuate controale fito-sanitare la 
plante, produse vegetale în vederea monitorizării organismelor dăunătoare de carantină 
conform Programelor de monitorizare întocmite de MADR, fiind executate în total 582 
inspecţii. 

S-au prelevat 643 probe, în solariile producătorilor particulari pe 0,23 ha 
ocupate cu flori la ghivece, în depozitele de cereale ale producătorilor din judeţ la o 
cantitate depozitată de 426,8 t, la cultura cartofului au fost efectuate inspecţii şi sondaje 
pe 9.207,36 ha dar şi pe cele 181,02 ha cultivate cu cartof pentru sămânţă în perioada de 
vegetaţie. După recoltarea cartofului au fost prelevate un număr de 367 probe de tuberculi 
(200 tuberculi/probă) de la producători autorizaţi privind producerea cartofului pentru 
sămânţă şi 225 probe de la cartoful pentru consum. O atenţie deosebită s-a acordat 
culturilor legumicole care ocupă o suprafaţă însemnată (rădăcinoase, varză, fasole, ceapă) 
acestea aparţinând producătorilor individuali în grădinile proprii.  

Au fost efectuate inspecţii în permanenţă în livada intensivă cu o suprafaţă de 
120 ha plantată cu măr, prun şi vişin care în anul 2003 a intrat în posesia proprietarilor de 
drept, dar şi în livezile producătorilor individuali, în plantaţiile rutiere şi pomii de pe 
aliniamente. 

De asemenea au fost efectuate inspecţii şi controale ale spaţiilor de 
înmagazinare la cartoful de sămânţă, la o cantitate de 3.217,5 t şi la cartoful de consum la 
o cantitate de 946,7 t. 
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Au fost realizate 170 înregistrări la producătorii de cartof pentru consum, 
conform Ordinelor ministrului agriculturii nr. 580/2007 şi nr. 698/2007, fiind actualizată 
permanent baza de date FITOEXPERT. 

2. Compartimentul prognoză, diagnoză şi avertizare - în anul 2014 pentru 
acţiunile fitosanitare de interes naţional, finanţate din fonduri bugetare, reglementate prin 
O.M. nr. 67/2008, nu au fost repartizate fonduri pentru judeţ.  

În baza O.G. nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea 
produselor de protecţia plantelor, pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor 
din agricultură, şi a O.G. nr. 41/2007 aprobată prin Legea nr. 28/2009, au fost eliberate 7 
certificate de înregistrare pentru comercializarea produselor de protecţia plantelor, o 
autorizaţie de prestări servicii cu produse de protecţia plantelor din clasele de toxicitate 
Xn Xi sau fără clasă de periculozitate, s-a aplicat viza anuală pentru prelungirea 
valabilităţii pentru un număr de 21 certificate de înregistrare pentru comercializarea 
produselor de protecţia plantelor. Totodată, s-a prelungit valabilitatea pentru 6 autorizaţii 
de prestări servicii cu produse de protecţia plantelor. 

În cadrul activităţilor cu produse de protecţia plantelor s-au efectuate 236 de 
inspecţii şi s-au întocmit fişe de inspecţie. Totodată s-au efectuat 44 inspecţii în unităţile 
fitofarmaceutice, 36 inspecţii în depozitele distribuitorilor şi 19 inspecţii la utilizarea şi 
prestarea de servicii cu produse de protecţia plantelor din clasele de toxicitate T şi T+, 
Xn, Xi. 

Pentru monitorizarea reziduurilor de pesticide în plante şi produse vegetale s-
au prelevat 34 probe din depozitele de legume, fructe şi cereale din pieţe, supermarketuri, 
provenite din producţie autohtonă, nefiind constatate depăşiri ale limitelor maxime 
admise de reziduuri de pesticide. 

În vederea monitorizării calităţii produselor de protecţie a plantelor, au fost 
efectuate inspecţii periodice din două în două săptămâni în depozitele distribuitorilor de 
pe raza judeţului Covasna fiind prelevate probe.  

 
3. Controale fitosanitare în culturi, plantaţii, depozite de produse vegetale 

- pe tot parcursul anului s-au efectuat controale fitosanitare în culturi, plantaţii, depozite 
de produse vegetale, în vederea depistării şi stabilirii ariei de răspândire a agenţilor de 
dăunare, pentru desfăşurarea acţiunilor de interes naţional 

Au fost efectuate analize în laborator, pentru un total de 180 cazuri, fiind 
ridicate probe de plante, părţi din plante bolnave în vederea depistării bolilor şi 
dăunătorilor pentru un total 295 cazuri. 
 

 
Agenţia de Plăţi şi Ontervenţie în Agricultură - Centrul Judeţean Covasna 
 
1. Situaţia plăţilor directe pe suprafaţă 
În anul 2014, A.P.I.A. - Centru judeţean Covasna a derulat următoarele scheme 

de plată: 
- plata avans 2014: 13.913 fermieri autorizaţi din care au primit fonduri un 

număr de 13.904 fermieri în sumă totală de 65.170.829,22 lei din care: 
● FEGA – 13.913 fermieri autorizaţi din care au primit fonduri 13.904 

fermieri în sumă totală de 33.487.134,48 lei; 
● FEADR – 10.524 fermieri autorizaţi din care au primit fonduri 10.515 

în valoare de 30.098.975,28 lei; 
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● BN1 – 10.524 fermieri autorizaţi din care au primit fonduri 10.515 
fermieri în valoare de 1.584.719,46 lei; 

- plata finală 2014: 10.959 fermieri autorizaţi în valoare de 
32.701.863,79 lei, din care au primit fonduri 7.620 fermieri în valoare de 24.023.581,92 
lei, din care: 

● plata compensatorie pentru zona montană defavorizată prin 
FEADR şi BN1 au fost 9.753 fermieri autorizaţi în sumă de 6.160.148,81 lei şi 
324.211,86 lei din care au primit fonduri 9.751 fermieri în valoare de 6.068.246,55 lei 
respectiv 308.716,53 lei; 

● plata PNDCO (decuplată de la producţie) prin BN au fost autorizaţi 
8.565 fermieri cu o valoare totală de 2.468.207,19 lei din care au primit fonduri 87 
fermieri în sumă de 1.816,36 lei. Prin FEADR nu au fost autorizaţi fermieri. 

● plata zonă defavorizată de condiţii naturale specifice prin FEADR şi 
BN1 au fost autorizaţi şi plătiţi 3 fermieri cu sume în valoare de 4.936,38 lei respectiv 
259,81 lei; 

● plată pachet 1 – pajişti cu valoare naturală – prin FEADR şi BN1 au 
fost autorizaţi 614 fermieri fiind plătiţi 607 cu o sumă totală de 1.026.462,68 lei respectiv 
599 fermieri cu o sumă totală de 49.851,47 lei; 

● plată pachet 2 – practici agricole tradiţionale – prin FEADR şi BN1 
au fost autorizaţi 169 fermieri în valoare totală de 336.678,00 lei respectiv 17.719,37 lei, 
efectuându-se plata pentru 165 fermieri în sumă totală de 283.322,97 lei, respectiv 157 
fermieri în sumă totală de 13.006,94 lei; 

● plată pachet 3 – crex crex – prin FEADR şi BN au fost autorizaţi şi 
plătiţi 97 fermieri în valoare de 211.739,40 lei respectiv 11.144,06 lei; 

● plata pachet 1 – pajişti cu valoare naturală (PERE) – prin FEADR şi 
BN1 au fost autorizaţi 369 fermieri cu sume în valoare d e524.411,29 lei respectiv 
27.600,55 lei, efectuându-se plata pentru 368 fermieri cu sume în valoare de 523.645,81 
lei respectiv 27.560,27 lei; 

● plata pachet 2 – practici agricole tradiţionale (PERE) – prin FEADR 
şi BN1 au fost autorizaţi şi s-au efectuat plăţile pentru un număr de 138 fermi cu sume 
totale în valoare de 156.892,70 lei respectiv 8.257,27 lei; 

● plata pachet 5  - culturi agricole pe terenuri arabile inclusiv plante 
de nutreţ – prin FEADR şi BN1 a fost autorizat 1 fermier şi s-au efectuat plăţi în valoare 
de 1.336,25 lei respectiv 70,33 lei;         

 
2. Situaţia formelor de sprijin acordate 
a). Acordarea ajutorului financiar în cadrul programului de încurajare a 

consumului de fructe în şcoli distribuţia de mere au fost depuse şi autorizate un număr 
de 2 cereri, valoarea aprobată fiind de 430.459,87 lei achitat 2014 

b). Acordarea ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui în 
instituţiile şcolare au fost depuse şi autorizate un număr de 2 cereri, valoarea aprobată 
fiind de 609.055,51 lei achitat 2014 

c). Hotărârea nr. 245/2011 privind aprobarea Programului Naţional 
Apicol pentru perioada 2011 - 2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului 
de bune practici pentru apicultură, precum şi a valorii sprijinului financiar s-a depus 
1 cerere care este în curs de autorizare, valoarea solicitată fiind de 39.915 lei 
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d). Măsuri adiacente la acordarea ajutorului financiar în cadrul 
programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli şi distribuţia de mere s-a 
depus 1 cerere care este în curs de autorizare, valoarea solicitată fiind de 41.171,47 lei 

e). Hotărârea Guvernului nr.796/2012 privind schema de ajutor specific 
acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate, cu modificările şi 
completările ulterioare - aferent anului 2013 s-au depus 3.056 cereri fiind autorizate 
2990. Cantitatea pentru care s-a acordat sprijinul financiar: 15427 bovine, 14561 vaci de 
lapte, 862 bovine din rasa de carne, 4 bivoliţe, valoarea aprobată fiind de 6.899.826 lei 

A fost efectuat controlului pe teren: 312 de cereri cu 2419 de capete din care 
găsite la faţa locului 2.350, procentul de nereguli 2,94 % achitat 2014 

 
f). Hotărârea nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru 

îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică 
Aferent anului 2013 – s-au depus 152, fiind autorizate 151, valoarea aprobată şi 

achitată în 2014 a fost de 350.048 lei/78.450 euro achitat 2014 
Aferent anului 2014 – s-au depus 73 cereri 
 
g). H.G. nr. 786/2013 privind schema de ajutor specific acordat 

producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate 
Aferent anului 2013 – s-au depus un număr de 838 cereri pentru un număr de 

97.964 capete, fiind autorizate 826 cereri, pentru 95.685 capete. Suma aprobată fiind de  
1.394.519 lei achitat 2014 

 
h). OMADR 573/2014 privind schema de ajutor specific acordat  

producătorilor de lapte şi de carne de vită şi producătorilor de lapte şi de carne  
ovine/caprine din zonele defavorizate s-au depus 4.813 cereri. Ajutoare naţionale 
tranzitorii în sectorul bovine 2.960 cereri pentru 30.062 capete. În sectorul ovine/caprine 
pentru ajutoare naţionale tranzitorii s-au depus 1.351 cereri pentru 180.517 capete. Pentru  
taurine din rase de carne s-au depus 76 de cereri pentru 985 capete. Pentru vaci de lapte 
din zone defavorizate s-au depus 3.176 cereri pentru 16.392 capete iar pentru 
ovine/caprine 1.061 cereri pentru 127.472 capete. S-au efectuat controale pe teren pentru 
155 cereri şi au fost eliberate 356 adeverinţe ANTB, ANTO şi ANTC. 

 
i). Hotărârea nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de 
animale – s-au depus 11 cereri toate fiind autorizate. Aferente anului 2014 a fost depusă 
o cerere în valoare de 289.480 lei, pentru 3.680 capete bovine. Valoarea aprobată şi 
achitată în 2014 a fost de 167.758 lei 

 
j). Hotărâre nr. 756/2010 pentru aprobarea normelor metodologice 

referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata 
primelor de asigurare – s-au depus 7 cereri toate fiind autorizate. Valoarea aprobată şi 
achitată în anul 2014  a fost de 60.328 lei 

 
k). Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi 

justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente - renta viageră: s-au aplicat 547 vize 
anuale, 148 anexe au fost modificate. Valoarea autorizată: 563.128 lei/127.433 euro 
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 l). OMADR pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi 
control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat 
pentru motorina utilizată în agricultură - număr cerereri iniţiale depuse: 416, număr 
cereri de plată: 730, valoarea aprobată şi achitată în 2014: 2.129.467,11 lei. 

 
 m). OMADR nr. 1416 pentru aprobarea listei deţinătorilor de femele 

reproducătoare de rasă pură din rase locale de animale în pericol de abandon – au 
fost depuse 10 cereri, valoarea aprobată şi achitată în 2014 fiind de 64.015 lei. 

 
n). HG 864/2014 privind aprobarea schemei de minimis Ajutor specific 

compensatoriu acordat exploatatiilor vegetale inregistrate în sistemul de agricultura 
ecologică – au fost depuse 10 cereri. 

 
o). Măsura 215 – plăţi în favoarea bunăstării animalelor – pachetul b) – 

păsări - număr de cereri depuse: 1, valoarea sprijinului aprobat: 75.032,46 lei achitat 
2014 

p). Măsura 215 – plăţi în favoarea bunăstării animalelor – pachetul a) – 
porci - număr de cereri depuse: 2, valoarea sprijinului aprobat: 1.202.051 lei 

 
 r). Administrarea cotei de lapte 
- declaraţii vânzări directe: 4.005 
- atribuirea cotei suplimentare din RN: 285 
- înscrierea permanentă a unui nou producător: 231 
- transferul drepturilor şi obligaţiilor: 22 
- moştenire: 10 
- modificarea date reactivare: 33 
- schimbare de cumpărători: 102 
- conversie permanente: 94 
- transfer permanent: 314 
 
3. Activitatea de control  
Au fost completate 625 anexe 17a si 17b ca urmare a măsurătorilor în teren 

efectuate în vederea reconfigurării blocurilor fizice, în campania SAPS 2014. 
Verificarea în teren a eşantionului de control şi supracontrol la ovine conform 

H.G. nr. 786/2013 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de 
vacă şi carne de ovine/caprine din zonele defavorizate cu modificările şi completările 
ulterioare pentru un număr de 84 fermieri 

S-a verificat la faţa locului respectarea cerinţelor SMR1-5 la un număr de 53 
fermieri, precum şi a respectării cerinţelor GAEC 1 la un număr de 17 ferme. 

Controlul cererilor de plată a ajutorului specific pentru îmbunătăţirea calităţii 
produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică - 16 ferme. 

In timpul campaniei de control pe teren aferente cererilor de plată pe suprafaţă  
2014 au fost verificaţi  un număr de 412 de fermieri - control clasic pe teren conform 
eşantionului primit de la APIA Central. 

Au fost controlate un număr de 4.353 parcele.  
Controlul la faţa locului pentru ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul 

zootehnic la speciile ovine/caprine şi ajutoare specifice pentru producătorii de lapte şi de 
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carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate 
la un număr de 549 ferme conform eşantionului . 

In luna mai 2014 s-a efectuat supracontrolul cererilor de plată a ajutorului 
specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură 
ecologică la o fermă. 

Verificarea în teren a eşantionului de supracontrol la ovine conform H.G. nr. 
786/2013 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă şi 
carne de ovine/caprine din zonele defavorizate cu modificările şi completările ulterioare 
pentru un număr de  5 fermieri. 

Au fost controlaţi 5 fermieri conform eşantionului de supracontrol  primit de la 
APIA Central aferent eşantionul de control clasic Campania 2014. 

 
4. Activitatea de inspecţie 
În cursul anului 2014 Compartimentul inspecţii din cadrul APIA - Centrul 

Judeţean Covasna a efectuat un număr de 967 inspecţii. 
 
 
Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Onvestiţiilor Rurale Covasna 
 
În cursul anului 2014, în cadrul  Programul F.E.A.D.R. situaţia proiectelor 

depuse se prezintă astfel:  
● Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” - 3 proiecte depuse, în  

valoare eligibilă totală de 322.598,00 €, valoarea totală a ajutorului nerambursabil fiind de 
172.617,00 €; 

● Măsura 41 – LEADER AXA 1 „Implementarea strategiilor de dezvoltare 
locală” - 44 proiecte depuse în valoare totală eligibilă de 2.643.574,73 €, valoarea 
ajutorului nerambursabil fiind de  1.940.379,73 €. 

● Măsura 41 – LEADER AXA 3 „Implementarea strategiilor de dezvoltare 
locală” - 52 proiecte depuse în valoare totală eligibilă de 2.437.800,00 €, valoarea 
ajutorului nerambursabil fiind de 2.222.324,00 €. 

 
 
Camera Agricolă Covasna 
 
Principalele activităţi desfăşurate în cursul anului 2014 de această structură, au 

fost: 
- sprijinirea înfiinţării formelor asociative pentru valorificarea produselor 

agricole prin organizarea a 28 întâlniri;  
- au fost organizate 16 expoziţii şi schimburi de experienţă;  
- a fost susţinută instalarea tinerilor fermieri prin popularizarea măsurii 112 – 

accesarea fondurilor europene – 15 întâlniri;  
- acordată asistenţă în derularea proiectelor contractate privind instalarea 

tinerilor fermieri – 79; 
- a fost stimulată activitatea de turism specializat în mediul rural prin 

organizarea a 4 întâlniri pe tema agroturismului şi a 28 de expoziţii ţi târguri de produse 
locale şi tradiţionale;  

- organizarea a 4 simpozioane pe tema noilor tehnologii în cultivarea plantelor 
şi creşterea animalelor;  
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- organizarea a 29 întâlniri cu tema cerinţelor GAEC, respectarea cerinţelor 
legale în materie de gestionare SMR;  

- organizarea a 4 cursuri de calificare pentru producătorii agricoli;  
 
 
Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna 
 
A urmărit respectarea prevederilor legislaţiei sanitar-veterinare şi pentru 

siguranţa alimentelor, în toate exploataţiile de animale şi în unităţile în care se produc, 
procesează, depozitează, transportă şi comercializează produse alimentare de origine 
animală şi non-animală, furaje şi alte materii şi produse supuse controlului sanitar-
veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.  

D.S.V.S.A. Covasna şi-a desfăşurat activitatea începând cu luna octombrie 
2014, în cadrul următoarelor structuri de specialitate: 

1). Serviciul control oficial sănătate animală   
În cursul anului 2014 au fost efectuate următoarele acţiuni:  
a). supravegherea efectivelor conform contractelor de prestări servicii cu 

Cabinetele veterinare: 47.465 bovine, 9.594 cabaline, 232.263 ovine, 10.630 caprine şi 
32.739 porcine; 

b). au fost efectuate vaccinări conform contractelor de prestări servicii cu 
Cabinetele veterinare: 99.696 păsări pentru Pseudopesta aviară, 15.027 pentru rabie câini, 
2.635 pentru rabie la pisici, 8.054 capete pentru Antrax Cabaline, 33.219 capete pentru 
Antrax Bovine şi 220.067 capete pentru Antrax Ovine şi Caprine; 

c). Evaluări animale pentru acordarea de despăgubiri:  
- leucoză enzootică bovină: 9 capete în valoare totală de 26.150 lei; 
- anemie infecţioasă ecvină: 5 cabaline în valoare totală de 7.320 lei; 
- rabie bovină: 1 bovină în valoare de 3.200 lei  
- varroză: 45 familii albine în valoare totală de 15.400 lei. 
d). Autorizaţii eliberate/înregistrate - în cursul anului 2014 au autorizate în 

total 88 de exploataţii: 50 pentru creşterea bovinelor, 22 creşterea albinelor, 4 creşterea 
ovinelor, 4 creşterea păsărilor, 6 creşterea porcinelor şi o autorizaţie pentru creşterea 
cabalinelor.  

La sfârşitul anului 2014 erau înregistrate în total 259 exploataţii: 101 pentru 
bovine, 25 pentru ovine, 2 pentru păsări, 131 pentru albine. 

 
e). Unităţi din domeniul Farmacologic autorizate - au fost autorizate: 17 

farmacii veterinare, 8 pet shop-uri, 7 unităţi DDD 
f). Unităţi din domeniul nutriţiei animalelor – au fost autorizate 2 fabrici de 

nutreţuri combinate, 1 producător de aditivi furajeri, 18 unităţi comerţ cu amănuntul de 
furaje şi 21 transportatori de furaje. 

g). Unităţi SNCU (pentru neutralizarea subproduselor improprii pentru 
consum uman) – au fost autorizate 13 unităţi SNCU şi 9 transportatori SNCU 

h). Cabinete veterinare – au fost concesionate 39 cabinete şi înregistrate 29 
cabinete veterinare particulare. 

 
2. Serviciul Control oficial Siguranţa alimentelor şi Serviciul Catagrafie, 

Înregistrare, Evaluare, TRACES 
În cursul anului 2014 au fost efectuate următoarele acţiuni: 
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- recoltarea a 431 probe alimente, 35 probe pentru determinare de 
contaminanţi, 12 probe pentru determinare de reziduuri, 27 probe pentru expertiză, 3 
probe pentru contaminare radioactivă şi 2 probe pentru depistarea organismelor 
modificate genetic. 

- au fost autorizate/înregistrate 2.864 unităţi de origine animală (abatoare, 
unităţi procesare carne, lapte, depozite alimentare, bar, bufet, carmangerie, mijloace 
transport produse animale, etc.); 

- au fost autorizate/înregistrate 1.448 unităţi de origine non-animală (unităţi 
kurtoskalacs, cofetării, brutării, mori, etc.); 

- s-au eliberat 4 ordonanţe de încetare a activităţii, 2 ordonanţe de suspendare a 
activităţii şi 11 avize FEADR; 

- s-au aplicat contravenţii în valoare totală de 36.600 lei şi 22 avertismente; 
- au fost confiscate 221 kg carne porc, 3,3 kg carne tocată, 500 kg carne, 1,955 kg 

spate raţă, 1,455 kg peşte merlucius, 2,217 kg carne pasăre, 1 cutie iaurt, 7 pungi 
snacksuri, 237,963kg carne porc şi pui 1,4 kg carne congelată, 73,499 produse lactate, 
5,008 kg drojdie, 41,918 kg mezeluri. 

   
3. Serviciul antifraudă 
În cursul anului 2014 acest serviciu a efectuat un număr total de 216 inspecţii şi 

controale pe raza judeţului, fiind încheiate pentru neconformităţile constatate 105 procese 
verbale de sancţionare a contravenţiilor de la normele sanitar veterinare în valoare totală 
de 90.640 lei.  

 
4). Biroul evidenţă informatică şi control administrativ  
În anul 2014 acest birou a verificat în colaborare cu celelalte servicii din cadrul 

DSVSA Covasna şi APIA - Centrul Judeţean Covasna 225 exploataţii din punct de vedere 
al identificării şi înregistrării animalelor. Au fost înregistrate în sistemul RECS 49 
cabinete medicale veterinare  pentru a putea efectua acţiunea de microcipare, fiind 
înregistraţi până la sfârşitul anului 2014 7.250 câini. 

În anul 2014 a fost înregistrat şi aprobat un număr de 45 de “Operatori SNIIA” 
în Sistemul de Identificare şi Inregsitrare a Animalelor conform Ordinului Nr.40/2010 

S-au eliberat 21.450 paşapoarte pentru bovinele identificate şi înregistrate în 
anul respectiv de către medicii veterinari de liberă practică înputerniciţi şi de către 
Operatorii SNIIA la fermele autorizate. Au fost identificate şi înregistrate un numar de 
87.100 capete ovine  2.500 caprine şi 32.600  suine. 

Au fost eliberate 310 bucăţi carnete formulare de identificare F1, 183 carnete 
de formulare de declarare eveniment F3 şi 300 bucăţi carnete de formulare de mişcare 
(F2) pentru medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, pentru înregistrarea datelor 
cu privire la exploataţiile nonprofesionale şi efectivele de animale din aceste exploataţii. 

5. Serviciul Laborator sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor 
În cadrul acestui serviciu au fost efectuate 145.653 teste în domeniul sănătăţii 

animalelor şi 13.069 teste în domeniul sănătăţii alimnetelor.    
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Onspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Braşov - Onspecţia 
Silvică şi de Vânătoare Covasna 

 
Fondul forestier al judeţului Covasna în suprafaţă totală de 171.318 ha este 

constituită din: fond forestier de stat - 26.068 ha; fond forestier al UAT - 25.917 ha; fond 
forestier proprietate privată a UAT-urilor - 4.924 ha; fond forestier proprietate privată a 
composesoratelor - 72.901 ha şi fond forestier proprietate privată a persoanelor fizice, 
şcoli, biserici sau alţi proprietari - 36.594 ha. 4.914 ha nu sunt administrate. 

În domeniul silviculturii în anul 2014 s-au realizat următoarele activităţi: 
1. În cursul anului 2014 s-au efectuat 93 de recepţii finale ale lucrărilor de 

amenajare a pădurilor pentru fondul forestier proprietate publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale şi proprietate privată. 

Suprafaţa de împădurit pe raza C.R.S.C. Braşov în cadrul unităţilor 
administrativ-teritoriale şi proprietate privată administrate de Regii Publice Locale ale 
Pădurilor sau Ocoale Silvice Private a fost de 1.999,67 ha. 

În ceea ce priveşte lucrările de reconstrucţie ecologică forestieră pe terenurile 
degradate, pe raza C.R.S.C. Braşov s-au efectuat completări pe 41,47 ha şi 20 recepţii pe 
teren. 

S-au aprobat 39 de controale anuale ale regenerărilor. De asemenea s-au 
verificat şi aprobat 39 devize pentru lucrările de împăduriri şi de efectuare a lucrărilor de 
îngrijire în plantaţii şi regenerări naturale. 

2. În temeiul O.M. nr. 1306/2005 privind aprobarea Procedurii de aprobare, 
modificare, anulare şi casare a actelor de punere în valoare pentru produsele lemnoase 
provenite din fondul forestier s-au verificat în total 1.085 acte de punere în valoare, fiind 
aprobate 1.075 acte şi respinse 10. 

S-au avizat 54 documentaţii pentru derogări de la amenajamentele silvice în 
vigoare. 

3. În temeiul O.M. nr. 1346/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind 
forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, s-au eliberat 19 autorizaţii 
de deţinere şi confecţionare dispozitive speciale de marcat. 

4. În conformitate cu prevederile O.M. nr. 904/2010 pentru aprobarea 
Procedurii privind constituirea şi autorizarea ocoalelor silvice şi atribuţiile acestora, s-au 
eliberat 6 avize suplimentare pentru obţinerea certificatului de menţiuni la autorizaţia de 
funcţionare a ocoalelor silvice. 

5. În conformitate cu prevederile H.G. nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor 
referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, s-au 
verificat documentele societăţilor şi s-au eliberat în total 556 acorduri cu regim special. 

6. S-au efectuat 7 verificări ale lucrărilor de control anual al regenerărilor 
naturale şi artificiale s-au efectuat conform Normelor silvice în vigoare. 

7. Situaţia scoaterilor şi ocupărilor în fond forestier: 
a) Scoateri definitive din fondul forestier naţional 
S-au emis: 
- 4 Decizii pentru scoaterea definitiva a terenurilor în suprafaţă de 0,4997 ha 

pentru care s-a oferit în compensare terenuri în suprafaţă de 0,5581 ha. Taxa de scoatere 
definitivă este în valoare de 108.704,06 lei, din care 101.743,97 lei scutiţi la plată prin 
efectul legii. 

- 2 Avize pentru scoaterea definitiva a terenurilor în suprafaţă de 3,0840 ha 
pentru care s-a oferit în compensare terenuri în suprafaţă de 17,6765 ha. Taxa de scoatere 
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definitivă este în valoare de 258.149,13 lei, din care 123.673,65 lei scutiţi la plată prin 
efectul legii. 

b) Ocupări temporare 
S-au emis 32 Decizii pentru ocuparea temporară a terenurilor în suprafaţă de 

44,3196 ha pentru care s-au plătit garanţii în valoare de 961.096,71 lei. 
c) Schimbarea categoriei de folosinţă 
S-au emis 5 Avize pentru terenuri în suprafaţă de 33,4659 ha, fiind respinse 20 

documentaţii datorită faptului că obiectivele respective nu se încadrau în prevederile 
legale. 

OO. În domeniul activităţii pe linie cinegetică s-au realizat următoarele:  
În ceea ce priveşte activitatea de implementare cinegetică personalul 

împuternicit a participat la evaluarea efectivelor de vânat şi înaintarea spre aprobare a 
cotelor de recoltă, iar în funcţie de situaţiile deosebite întâlnite pe fondurile cinegetice s-a 
propus reaşezarea/suplimentarea cotelor de recoltă. 

În cursul anului 2014 s-au depus la C.R.S.C. Braşov 924 dosare privind 
pagubele produse de animalele sălbatice culturilor agricole şi silvice precum şi animalelor 
domestice. Din acestea 340 dosare au fost respinse, 238 au fost aprobate, iar restul sunt în 
diferite faze ale procedurii. 

Pe linia controlului activităţii cinegetice s-au realizat următoarele: 69 controale 
de fond, 43 acţiuni de prevenire a braconajului, 492 evaluări trofee, 75 verificări privind 
respectarea regimului autorizaţiilor de vânătoare, 25 controale acţiuni de vânătoare, 20 
contravenţii constatate, amenzi contravenţionale aplicate în valoare totală de 11.250 lei, 
66  controale privind respectarea clauzelor contractuale, 89 controale privind îndeplinirea 
criteriilor de licenţiere, 36 verificări privind reaşezarea cotelor de recoltă pe fonduri 
cinegetice, 642 sesizări verificate. 

OOO. În domeniul control al regimului silvic s-au realizat următoarele: 338 
controale regim silvic şi material lemnos, 556 verificări pentru avize şi aprobări, 8 
sesizări penale, 18.161 lei valoarea prejudiciilor din infracţiuni, 80 contravenţii 
constatate, valoarea amenzilor contravenţionale 188.300 lei, 227 mc material lemnos 
confiscat fizic, 75 mc material lemnos confiscat valoric, 121 mc arbori tăiaţi ilegal, 77 
sesizări verificate.   

 
 
Direcţia Silvică Covasna 
 
Direcţia Silvică Covasna are în administrare un total de 58.369 ha fond 

forestier, din care 30.256 ha proprietatea statului şi 28.113 ha aflate în proprietatea altor 
persoane fizice şi juridice. 

În cursul anului 2014 a fost exploatată cantitatea de 100.100 mc de masă 
lemnoasă.  

În cursul anului 2014, Direcţia Silvică Covasna a efectuat lucrări de menţinere 
a suprafeţelor de păduri, fiind executate lucrări de împăduriri pe o suprafaţă de 76 ha în 
fondul forestier aparţinând statului şi pe o suprafaţă de 52 ha în fondul forestier 
proprietate privată.  

S-au efectuat lucrări de tăieri de îngrijire pe o suprafaţă totală de 1.003 ha - 
degajări 203 ha, curăţiri 83 ha, rărituri 717 ha, fiind întreprinse măsuri pentru menţinerea 
suprafeţelor ocupate de păduri, respectiv: 2.393 controale. 
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În cursul anului 2014 s-au efectuat investiţii din fonduri proprii în valoare de 
364.600 lei.  

Alte acţiuni desfăşurate în cursul anului 2014: cesionare drept de recoltare 
ciuperci comestibile din flora spontană 40 to, recoltare fructe de pădure 33,40 to, debitare 
material lemnos în cherestea 772 mc. 

 
 
Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Omobiliară Covasna 
 
În anul 2014 au fost recepţionate un număr de 3.063 documentaţii cadastrale 

pentru atribuirea numărului cadastral, în vederea înscrierii în cartea funciară a actelor şi 
faptelor juridice privind terenurile şi construcţiile. 

S-au recepţionat 796 documentaţii topografice pentru PUZ, PUG şi pentru 
obţinerea de autorizaţii de construcţie.  

Au fost executate activităţi de inventariere a terenurilor în conformitate cu 
Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură 
sau echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în 
România, fiind definitivată această inventariere în cadrul a 39 UAT-uri, stadiul de 
realizare la 31.12.2014 este de 86,87%. 

Au fost eliberate 3 avize de scoatere din circuitul agricol. Stadiul realizării 
aplicării legilor proprietăţii la 31.12.2014 este de 92,88%  

În domeniul publicităţii imobiliare au fost înregistrate 76.360 cereri în RGI şi 
au fost eliberate 25.825 extrase de informare şi 5.759 extrase autentice. .  

 
 
 
CAPOTOLUL XOV - POLOTOCO DE DEZVOLTARE REGOONALĂ, 

ONFRASTRUCTURĂ PUBLOCĂ DE ONTERES LOCAL ŞO TUROSM 
 
Consiliul Judeţean Covasna  
 
În cursul anului 2014 Consiliul Judeţean Covasna a derulat următoarele 

proiecte: 
1.”Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Covasna”, 

proiect prin POS - Mediu 
În cursul anului 2014, proiectul ”Sistem de management integrat al deşeurilor 

în judeţul Covasna” a înregistrat un progres semnificativ fiind semnat Contractul de 
lucrări ”Construirea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor, inclusiv Staţie 
de sortare şi Staţie de compost în Boroşneu Mare, judeţul Covasna. Construirea Staţiei 
de transfer în Tg. Secuiesc, judeţul Covasna”. Contractant: Keviép Épitőipari és 
Kereskedelmi Kft. Valoare contractată: 27.155.380 lei fără TVA; 

În cadrul Contractului de lucrări ”Închiderea a 4 depozite de deşeuri 
neconforme din judeţul Covasna” s-au executat lucrări de începere a lucrărilor de 
închidere a depozitului neconform de deşeurilor din Tg. Secuiesc de către 
Hidroconstrucţia SA, valoare contractată: 6.168.939,19 lei fără TVA. În luna mai s-a 
făcut recepţia la terminarea lucrărilor de închidere a depozitului neconform de deşeurilor 
din Covasna, valoarea investiţiei fiind de 2.560.176,85 lei fără TVA fiind începute 
lucrările de închidere a depozitului neconform de deşeurilor din Sf. Gheorghe tot de către 
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Hidroconstrucţia SA, valoarea investiţiei fiind de 12.282.906,84 lei fără TVA. În luna 
septembrie s-a făcut recepţia finală a lucrărilor de închidere a depozitului neconform de 
deşeuri din Întorsura Buzăului, lucrare contractată de Hidroconstrucţia SA, valoarea 
investiţiei fiind de 1.717.294,50 lei fără TVA.  

În cursul anului 2014 a fost finalizat Contractul de servicii ”Asistenţă tehnică 
pentru sprijin în managementul integrat al deşeurilor în judeţul Covasna”, contractant 
fiind Mott MacDonald Ltd. Valoare contractată: 1.591.805,61 lei fără TVA; 

În luna august 2014, s-a semnat Contractul ”Furnizare de echipamente 
pentru Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Covasna – Lot 1”. 
Contractant fiind Euriteh SRL, Valoare contractată: 1.826.000 lei. Pentru Loturile 2 și 3 
s-a lansat achiziţia publică la sfârşitul anului.  

2. „Omplementarea unui sistem informatic destinat gestiunii registrului 
agricol în format electronic, respectiv achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi 
implementarea soluţiilor software în judeţul Covasna” - proiect prin Programul 
Operaţional Sectorial - Creşterea Competitivităţii Economice, POS - CCE 

3. “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 intervenţie 
3.1- Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate. 
 

Valoarea totală a proiectului este de  = 87.223.949 lei, 
Valoarea totală eligibilă  = 70.269.925 lei, din care: 

-  fonduri UE nerambursabile = 59.729.436 lei, 
- bugetul naţional = 9.135.090 lei, 
- co-finanţarea Beneficiarului = 1.405.399 lei. 

Contribuţia  Consiliului Judeţean Covasna la cheltuielile eligibile este de 2 % 
din valoarea  eligibilă a proiectului. 

4. „Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-
Baraolt, Dealul Ciocaş-Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa Lină-
Honcsok, Oltul Superior, Râul Negru, Ciomad-Balvanyoş şi Mestecănişul de la 
Reci” - proiectul derulat prin POS Mediu are ca obiectiv general protecţia şi 
îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin organizarea managementului 
ariilor naturale protejate aflate în administrarea/custodia Judeţului Covasna, crearea unor 
condiţii optime de vizitare şi informare prin realizarea infrastructurii pentru uz public 
orientată spre protecţia şi gestionarea mediului a opt arii naturale protejate aflate pe 
teritoriul judeţului Covasna şi prin acest fel conştientizarea vizitatorilor şi al comunităţilor 
locale asupra valorilor naturale şi contribuirea la dezvoltarea durabilă a acestora, în 
conformitate cu obiectivele generale ale POS Mediu şi specifice ale Axei prioritare 4. 
 

Amenajarea teritoriului 
 
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. 
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În anul 2014 pentru judeţul Covasna la comunele şi oraşele incluse în P.N.D.L. 
a fost alocată în total 53.358.354 lei, care pe domenii specifice arată în următorul fel: 

- sisteme de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei - 12.818.290 lei - 
comunele Arcuş, Belin, Bixad, Brateș, Cătălina, Chichiș, Comandău, Dalnic, Dobârlău, 
Hăghig, Valea Crișului şi oraşul Baraolt. În anul 2014 s-au finalizat lucrăriile la Arcuș, 
Belin, Bixad, Chichiș și la Valea Crișului; 

- sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate - 8.493.108 lei - 
comunele Arcuș, Hăghig, Lemnia, Sita Buzăului, Zagon, Zăbala și orașele Covasna, 
Întorsura Buzăului. În anul 2014 s-au finalizat lucrăriile la Arcuș, Lemnia și la Covasna. 

- 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; – 26.238.181 lei - comunele Barcani, Băţani, 
Breţcu, Ghelinţa, Ghidfalău, Ojdula, Ozun, Sânzieni, Sita Buzăului, Zagon, Zăbala, 
orașele municipiul Sfântu Gheorghe, Întorsura Buzăului, Târgu Secuiesc și Consiliul 
Judeţean Covasna cu DJ 103B. În anul 2014 s-au finalizat lucrările la Ghelinţa, 
Ghidfalău, Sânzieni, Zagon și Sfântu Gheorghe. 

- sediile instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, 
precum şi a instituţiilor publice din subordinea acestora; – 5.808.775 lei – municipiul 
Sfâtu Gheorghe. 
 

Turism 
 

Omplementarea unor proiecte cu finanţare europeană în domeniul 
turismului: 

1.”Dezvoltarea marketingului turistic in comuna Ojdula” - Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală, Măsura 3.1.3., proiect început în anul 2014, beneficiar: 
comuna Ojdula 

2. “Amenajare de birou infoturism în comuna Zăbala” - Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală,  Măsura 3.1.3., program finalizat în anul 2014. Beneficiar 
este comuna Zăbala. 

3 .”Model integrat de dezvoltare a resurselor umane din mediul rural în 
vederea ocupării forței de muncă în sectorul turistic” – RURAL MOND, Fondul 
Social European – Program Operaţional Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane 
– POS DRU 5.2,  proiect implementat în parteneriat de către Judeţul Covasna, Fundaţia 
LAM, AJOFM Covasna, Comuna Diosig jud. Bihor, Asociaţia APPAR, OTP Consulting 
S.R.L. – solicitant: Judeţul Covasna. 

Proiectul prevede organizarea unor cursuri pentru șomeri și agricultori de 
subzistenţă din mediul rural, în vederea reprofilării în domeniul turismului.  
 

Participarea cu standuri proprii la târguri internaţionale şi naţionale de 
turism în anul 2014: 

- Târgul de Turism al Ungariei  „Utazás 2014” în perioada: 27 februarie – 2 
martie 2014, Budapesta, Centrul expoziţional Hungexpo  

- Târgul de Turism al României/ediția de primăvară, în perioada 13 – 16 
martie 2014, Centrul expoziţional ROMEXPO, București, 
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- Târgul Onternațional de Turism TLH (Travel, Leisure, Hotels), în 
perioada 10 – 13 aprilie 2014, Chiţinău – Republica Moldova (participare în cadrul 
standului României), 

- Expoziția „Utazás 2014”  a Județului Veszprém, perioada 12-13 aprilie 
2014, Veszprém, Ungaria, Gimnaziul Lovassy László, 

- Festivalul Regiunilor Europene, în perioada 9- 11 mai 2014, Piaţa Sfatului, 
Brașov. 

Sprijinirea festivalurilor şi manifestărilor culturale care contribuie la 
promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor: Parada Cârnaților Sf. Gheorghe, organizat în 
parteneriat cu: ASIMCOV, SVESZ, Consiliul Local al Municipiului Sf. Gheorghe un 
eveniment care pune în valoare tradiţiile gastronomice, este și o modalitate de marketing 
regional, Aquarius – Festivalul apei minerale Vâlcele, lângă complexul Drumul Apelor 
Minerale. Coorganizator: Primăria Vâlcele, Galopiada Secuiască: Dealul Pivniţele Mari 
de lângă Moacșa, Reabilitarea băilor tradiționale prin clacă, Valea Zălanului,  
Sprijinirea Festivalului Gastronomic Ontenațional ”Pomana Porcului” – Băile 
Balvanyos, comuna Turia.  

 
 
 
CAPOTOLUL XV - PROTECŢOA MEDOULUO ÎNCONJURĂTOR 
 
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. 

Implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei 
mediului la nivel judeţean intră în atribuţiile Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna 
(A.P.M. Covasna), care îşi desfăşoară activitatea pe baza H.G. nr. 1000 din 17 octombrie 
2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului 
şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia. 

În anul 2013, 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: 
- 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); 
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- 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 în anul 2014 manual: 1.277 
● 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 2014 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 în anul 2013: 59 (4 determinări la solicitarea G.N.M.). 
● Monitorizarea calităţii apelor prin:  

- monitorizare a patru secţiuni pe cursurile de apă de suprafaţă - Râul Olt şi trei 
secţiuni Râul Negru, ce caracterizează apele de suprafaţă la nivel judeţean; 

 - 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 sistem propriu de monitorizare în anul 2014: 128 
Total determinări ape prestare servicii A.P.M. Covasna în anul 2014: 45, din 

care 41 pe baza de comandă şi 4 la solicitarea G.N.M. 
Total determinări deşeuri (nămol) prestare servicii A.P.M. Covasna în anul 

2014: 4. 
 
b). Omplementarea legislaţiei specifice în domeniul gestionării deşeurilor şi 

a Planului Naţional/Judeţean de Gestionare a Deşeurilor 
● Situaţia depozitării deşeurilor 
Toate spaţiile de depozitare neconforme din mediul rural (45 locaţii însumând 

34 ha teren) au fost închise până la 16 Iulie 2009.  
Tot în data de 16 iulie 2009 au fost sistate activităţile de depozitare a deşeurilor 

pe depozitele urbane „clasa b” din oraşele Întorsura Buzăului, Covasna şi Baraolt. Sursa 
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de finanţare pentru lucrările de închidere şi reconstrucţie ecologică a depozitelor din 
Covasna, Întorsura Buzăului, Târgu Secuiesc şi Sfântu Gheorghe o constituie proiectul 
finanţat prin POS Mediu: ”Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul 
Covasna”. Beneficiarul acestei investiţii este Consiliul Judeţean Covasna, proiectul se 
află în faza de implementare, având ca termen de finalizare anul 2015.  

În cadrul proiectului, în anul 2014 s-a finalizat închiderea depozitului de 
deşeuri din oraşul Covasna, cel din Întorsura Buzăului fiind închis definitiv în 2013 şi se 
află în derulare închiderea depozitului din municipiul Târgu Secuiesc. În luna februarie 
2014 a fost sistată depozitarea deşeurilor la depozitul din Târgu Secuiesc şi au fost 
începute lucrările de închidere. La sfârşitul anului 2014 închiderea depozitului a fost 
efectuată în proporţie de 70%, urmând ca în trimestrul I al anului 2015 lucrările de 
închidere definitivă să fie finalizate.  

Deşeurile municipale generate în Târgu Secuiesc au fost preluate de către 
depozitul din Sfântu Gheorghe. Tot în cadrul proiectului ”Sistem de management integrat 
al deşeurilor în judeţul Covasna” fost începută construcţia noului Centru de Management 
Integrat al Deşeurilor pe un teren situat între localităţile Moacşa şi Leţ. Lucrările de 
construcţie ale acestui centru, care cuprinde construirea unui depozit zonal de deşeuri 
nepericuloase, a unei staţii de transfer, a unei staţii de compostare şi a unei staţii de 
epurare levigat, a fost realizată la sfârşitul anului 2014 în proporţie de 40%.  

Depozitul neconform din oraşul Baraolt a fost închis şi ecologizat în anul 2011 
din surse proprii. În 2014 s-a continuat monitorizarea postînchidere a fostului depozit. 

S-au monitorizat lunar cantităţile de deşeuri depozitate de la singurul depozit 
neconform rămas în operare, cel de la Sfântu Gheorghe, în vederea realizării măsurilor 
privind reducerea cantităţilor de deşeuri depozitate. 

În anul 2014 s-au depozitat 26.303 tone de deşeuri municipale pe depozitele 
neconforme din Târgu Secuiesc (în luna ianuarie) şi Sfântu Gheorghe, faţă de 33.503 tone 
în anul 2013. 

 
● Monitorizare proiectelor implementate/în curs de implementare în 

domeniul gestionării  deşeurilor 
S-a monitorizat periodic extinderea implementării sistemului de colectare 

separată la nivelul judeţului, concomitent cu introducerea sau modernizarea serviciilor de 
colectare selectivă.   

În judeţul Covasna s-au implementat 2 proiecte PHARE CES 2005 în oraşele 
Covasna şi Întorsura Buzălui şi 1 proiect PHARE CES 2007 în zona Baraolt, în domeniul 
colectării selective a deşeurilor de la populaţie. Ca urmare, în oraşul Covasna au fost 
înfiinţate 30 insule colectare selectivă (PET, hârtie şi sticlă) şi o staţie de sortare, în zona 
Întorsura Buzăului 41 insule de colectare (PET, hârtie şi sticlă) şi o staţie sortare, iar în 
oraşul Baraolt şi comunele limitrofe: Aita Mare, Belin, Băţani Mari, Brăduţ şi Vârghiş, în 
noiembrie 2010 au fost inaugurate 51 insule de colectare selectivă ( PET, hârtie şi sticlă).  

Aceste sisteme de colectare selectivă sunt operate de către serviciile locale de 
salubrizare. În municipiul Sfântu Gheorghe şi în 35 comune colectarea selectivă se 
realizează prin operatorul de salubrizare SC TEGA SA, iar în Târgu Secuiesc şi 2 comune 
limitrofe prin SC Gosp-Com SRL, numărul containerelor amplasate pentru colectare 
separată a deşeurilor fiind 1190 de bucăţi.  

În 2014 s-au colectat selectiv de la populaţie: 381,6 tone PET, 152,12 tone 
plastic (PE şi alte materiale plastice), 1.678,33 tone hârtie-carton, 2.041 tone sticlă. 
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La nivelul judeţului Covasna în 2014 sunt autorizaţi 8 colectori de deşeuri de 
ambalaje şi 3 reciclatori de deşeuri de ambalaje din plastic.  

Semestrial s-a monitorizat „Centrala termică pe rumeguş umed” – investiţie 
finalizată în anul 2004 în cadrul proiectului „Rumeguş 2000”, beneficiar fiind Primăria 
Întorsura Buzăului. Centrala a fost construită în cadrul acordului între MMGA şi 
Ministerul Mediului din Danemarca. În vederea îndeplinirii obligaţiilor de reducere a  
emisiilor de gaze cu efect de seră, APM Covasna monitorizează semestrial toate condiţiile 
de funcţionare ale centralei pe baza unei liste de control uzual în monitorizarea 
proiectelor de tip Implementare în Comun (Joint Implementation). În anul 2014 s-a 
constatat funcţionarea centralei în acord cu cerinţele impuse de partener.  

 
● 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, proiectul aflându-se în implementare, având ca termen de finalizare 
anul 2015. 

În anul 2014 a fost sistată depozitarea deşeurilor la depozitul din Tg. Secuiesc, 
fiind începute lucrările de închidere. La sfârşitul anului lucrările de închidere erau 
executate în proporţie de 70%, urmând ca lucrările să fie definitivate în trim. I 2015. 

S-a început construcţia depozitului zonal de deşeuri nepericuloase, a unei staţii 
de transfer, a unei staţii de compostare şi a unei staţii de epurare levigat. 

 
● Urmărirea fluxurilor de deşeuri  
- s-a realizat „Ancheta statistică privind generarea/colectare/tratarea deşeurilor 

industriale şi municipale”. În anul 2014 s-au colectat chestionarele aferente anului 2012 
de la 111 operatori economici generatori de deşeuri, operatori economici autorizaţi pentru 
colectare/tratare deşeuri, operatori de salubrizare şi generatori de nămol din staţiile de 
epurare. Datele au fost introduse on-line în Sistemul Integral de Mediu (SIM) de către 
operatorii economici raportori. 

- lunar A.P.M. Covasna a colectat date de la agenţii economici şi a raportat la 
A.N.P.M. cantităţile de ambalaje colectate/valorificate; 

- în 2014 la nivelul judeţului Covasna au fost autorizaţi 8 colectori de deşeuri 
de ambalaje, 3 reciclatori de deşeuri de ambalaje din plastic, aproximativ 100 de 
productători/importatori de bunuri ambalate care au obligaţia să raporteze cantităţile de 
ambalaje introduse pe piaţa naţională şi 64 de operatori economici care au predat 
responbsabilitatea de gestionare/raportare către unul dintre operatorii economici licenţiaţi 
pentru preluarea responsabilităţii în vederea atingerii ţintelor la ambalaje şi deşeuri de 
ambalaje.  

- în judeţul Covasna au raportat date operatori economici autorizaţi pentru 
colectare/tratare DEEE. 

- a fost continuată implementarea legislaţiei în domeniul vehiculelor scoase din 
uz de către 7 operatori economici autorizaţi pentru colectarea/dezmembrarea 
autovehiculelor; 

- inventarierea periodică a operatorilor economici care deţin condensatori cu 
conţinut de PCB în funcţiune sau echipamente scoase din uz. În 2014 au fost inventariaţi 
14 deţinători de 821 condensatori în funcţiune; 
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- s-au monitorizat trimestrial cantităţile de deşeuri depozitate pe cele două 
depozite neconforme; 

- s-a monitorizat situaţia deşeurilor medicale rezultate din activitatea spitalelor 
a căror crematorii neconforme au fost închise. Cantitatea de deşeuri medicale generate şi 
eliminate în cursul anului 2014 a fost de 59,66 to; 

 
● Programul „Casa verde” 
În anul 2014 s-a reluat acest program fiind aprobate încă 129 dosare pentru 

care au fost semnate contractele de finanţare, din care 37 au fost depuse pentru decontări, 
acestea neefectuându-se încă. 

 
● Activităţi în domeniul controlului poluării şi reglementării de mediu 
S-a urmărit periodic conformarea instalaţiilor din judeţul Covasna aflate sub 

incidenţa directivelor IPPC (2 operatori economici), COV (2 operatori) şi SEVESO (2 
operatori) prin efectuarea de controale de conformare la agenţii economici din judeţ şi 
raportarea către ANPM a situaţiei conformării. Până la această dată, nu există nici o 
situaţie de neconformare în judeţ; 

 
În anul 2014 Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii a emis următoarele 

acte: 
- 624 clasări notificări in cadrul procedurii EIA, 
- 113 decizii de încadrare pe procedură simplificată (fără EIA/EA), 
- 3 acorduri de mediu 
- 22 decizii de menţinere acorduri de mediu 
- 2 revizuiri acorduri de mediu 
- 40 decizii de adoptare planuri, programe fără aviz de mediu  
- 7 avize Natura 2000 
- 109 autorizaţii de mediu, 
- 28 transferuri de autorizaţii de mediu 
- 1 transfer autorizaţie integrată de mediu 
- 63 revizuiri de autorizaţii de mediu,  
- 22 decizii menţinere autorizaţii de mediu 
- 9 obligaţii de mediu 
- 1 respingeri documentaţii  
a organizat şi participat la: 
- 4 dezbateri publice 
- 38 şedinţe ale Comitetului de Analiză Tehnică 
- a emis un număr de 127 adeverinţe, puncte de vedere, note de constatare 

pentru proiecte finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. 
 
● În domeniul Arii Protejate - 9 din cele 10  situri Natura 2000 aflate în 

competenţa Agenţiei pentru Protecţia mediului Covasna au fost date în custodie, situl 
Râul Negru ROSCI0374 a fost dat în custodie cu ocazia sesiuni a 5-a de atribuire în 
custodie a siturilor, iar situl Natura 2000 Buzăul Superior ROSCI0280 a rămas în 
administrarea APM Covasna până la atribuirea în custodie. 

S-a organizat verificarea pe teren a siturilor care se afla în competenţa APM 
Covasna. Fiecare sit fiind verificat în cursul anului 2014. 
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S-a efectuat monitorizarea custozilor/administratorilor, pentru verificarea 
activităţilor desfăşurate vizavi de managementul siturilor aflate în custodie/administrare. 

 
● Alte activităţi specifice  
În anul 2014, Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna a avut în 

implementare 3 proiecte cu finanţare externă nerambursabilă şi un proiect în 
monitorizare post implementare, respectiv: 

- ORIENTGATE/SEE/C/:/2.2/X.A structured network for integration of 
climate Knowledge into policy and territorial planning”, care s-a încheiat la data de 31 
decembrie 2014; 

- WOLFLIFE – „LIFE 13 NAT/RO/000205 – Implementarea celor mai bune 
practici pentru conservarea în situ a speciei Canis lupus la nivelul Carpaţilor 
Orientali”, în parteneriat cu APM Vrancea şi APM Harghita cu perioadă de 
implementare 01.07.2014 – 30.04.2018; 

- PACINFO „30 CE- 0640743/00-32 GRANT AGREEMENT – Rolul social şi 
de mediu al agriculturii în regiunile montane defavorizate” în parteneriat cu 16 agenţii 
judeţene cu perioadă de implementare 01.05.2014 – 30.04.2015. 

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

 
 
Garda Naţională de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean Covasna 
 
În cursul anului 2014 comisarii din cadrul Serviciul Comisariatului Judeţean 

Covasna al Gărzii Naţionale de Mediu au efectuat un număr de 438 controale planificate 
(77% din totalul de inspecţii planificate), din care 179 controale pe poluare şi 259 
controale pe biodiversitate.   

În aceeaşi perioadă analizată au fost efectuate 213 inspecţii neplanificate, din 
care 166 pe linie de poluarea mediului şi 47 controale pe linie de biodiversitate.  

Din totalul inspecţiilor neplanificate s-au efectuat un număr de 77 inspecţii 
dispuse de Comisariatul General, 67 controale în urma sesizărilor, 42 controale comune 
cu alte autorităţi, 4 controale în urma autosesizării, 2 pentru verificarea măsurilor impuse, 
6 pentru verificarea modului de respectare a măsurilor impuse în actele de reglementare,  
15 pentru verificarea legalitţii emiterii actelor de reglementare.  

În urma controalelor s-au aplicat 39 de amenzi în valoare totală de 384.000 lei 
şi 40 avertismente.  

S-au verificat împreună cu A.P.M. Covasna şi alte instituţii conform 
protocoalelor, persoanele fizice şi juridice care solicită fonduri europene. 

 
 
Sistemul de Gospodărire al Apelor Covasna   
 
Prin compartimentele de specialitate, S.G.A. Covasna a monitorizat cursurile 

de apă din bazinul hidrografic Olt: volumetric în 14 secţiuni de suprafaţă şi în 21 secţiuni 
în pânza freatică precum şi fizico-chimic şi biologic în 16 secţiuni de suprafaţă şi 12 
secţiuni în pânza de apă freatică. Totodată, în domeniul gestionării resurselor de apă, au 
fost emise 68 avize şi autorizaţii, 72 notificări şi s-au efectuat un număr de 454 controale 
şi controale de producţie.  
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În domeniul întreţinerii şi exploatării construcţiilor hidrotehnice cu rol de 
apărare împotriva inundaţiilor, s-au realizat, următoarele lucrări: 

- decolmatări – 3.655,546 mii mc în diferite secţiuni pe râul Olt, râul Negru şi 
pe pâraiele: Ojdula, Stânca uriaşului, Covasna, Borviz, Vîrsei, Sâncrai, Lisnău, Belinul 
Mare, Baciu, Cormoş, Ozunca, Şoptitor.   

- aducere la cotă şi reparaţii dig: 11,75 mii mc – Râul Negru la confluenţa cu 
pr. Caşin, pod CFR Imeni, Surcea şi mal vis-a-vis confluenţa cu pr. Fundu Pârâului; 

- consolidări maluri cu piatră: 1.129,7 mc râul Olt la Ariuşdşi Olteni, pr. Breţcu 
aval staţia de şi vegetative pe o lungime de 1,83 km în diferite locaţii; 

- igienizări cursuri de apă (defrişări tufe, doborâri arbori) pe o suprafaţă de 
1.151,65 sute mp; 

- cosiri diguri pe o suprafaţă de 124,06 ha. 
- întreţinere clapeţi: 3,37 mii mc terasamente şi 2,38 mc betoane 
Au fost executate investiţii cu terţi prin programul POS Mediu, respectiv 

regularizare pârâul Caşin pe sectorul Tg. Secuiesc – Valea Seacă. 
 
 
Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Judeţeană Covasna 
 
Activităţile desfăşurate în cursul anului 2014 în domeniul îmbunătăţirilor 

funciare pe raza judeţului Covasna au fost: 
- administrarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare – desecare, combaterea 

eroziunii solului, irigaţii; 
- eliberarea avizelor de scoatere a terenurilor din circuitul agricol; 
- întocmirea documentaţiilor tehnice în vederea încheierii contractelor de 

întreţinere şi reparaţii cu terţii – firme specializate în executarea lucrărilor de îmbunătăţiri 
funciare. 

 
 
 
CAPOTOLUL XVO - ORDONE PUBLOCĂ ŞO SOGURANŢA 

CETĂŢEANULUO 
 
Onspectoratul de Jandarmi Judeţean „Gheorghe Doja” Covasna  
 
În anul 2014, Onspectoratul 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 perioada analizată, unitatea a executat un număr 4.590 misiuni din care: 452 
misiuni de asigurare a ordinii publice, 210 acţiuni de intervenţie, 3.458 misiuni de 
menţinere a ordinii publice, 5 acţiuni în cooperare pentru efectuarea unor acte 
procedurale, 142 acţiuni executate în cooperare cu alte instituţii şi 323 acţiuni pentru 
punerea în aplicare a mandatelor de aducere cu un efectiv de 766 jandarmi. 

În cursul anului 2014, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Covasna a asigurat 
paza şi protecţia instituţională la un număr de 14 obiective, paza şi protecţia 
transporturilor de bunuri şi valori (67 misiuni), paza şi protecţie transporturilor de 
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produse cu caracter special, de armament şi muniţie în beneficiul propriu (15 misiuni) şi 
paza şi protecţia transporturilor de corespondenţă clasificată (1.016 misiuni). 

Au fost desfăşurate un număr de 142 acţiuni în comun cu alte instituţii cu 
atribuţii în prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional, acţiuni 
care s-au materializat în constatarea a 2 fapte de natură penală şi prinderea în flagrant a 2 
făptuitori, precum şi aplicarea unui număr de 11 sancţiuni contravenţionale din care 8 
sancţiuni contravenţionale cu amendă.  

Structurile specializate ale inspectoratului au participat la executarea a 5 acţiuni 
în cooperare cu lucrătorii DIICOT cu un efectiv de 56 jandarmi. 

 
 
Onspectoratul Judeţean de Poliţie Covasna 
 
Activităţile desfăşurate de poliţiştii Onspectoratului 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 peste 9.700 intervenţii rapide la evenimente, 4.700 acţiuni cu efective lărgite şi 
peste 65.000 controale directe. Totodată, s-a intervenit la 10.000 solicitări făcute de 
cetăţeni prin apel unic de urgenţă 112, din care în peste 90,55% dintre cazuri, intervenţia 
a fost realizată sub 10 minute. 

Activităţi de informare şi marketing instituţional  
În baza marketing-ului de imagine a inspectoratului, au fost promovate 

aspectele pozitive şi succesele înregistrate de poliţiştii covăsneni, prin: participarea la 53 
emisiuni radio, 102 de articole în presa scrisă locală, realizarea a 16 materiale cu caracter 
preventiv, 11 acţiuni cu voluntarii Asociaţiei de Tineret „Ecou”, mediatizarea acţiunilor 
din campaniile naţionale „Infractorii te pot cunoaşte mai bine decât crezi”, „Misiune 
posibilă” şi „Copilărie fără delicvenţă”, 2 concursuri pe teme rutiere organizate la nivelul 
unităţilor de învăţământ.  

Siguranţa traficului rutier - a fost o prioritate a poliţiştilor cu competenţe pe 
acest segment, obiectiv pentru realizarea căruia, în cursul anului 2014 au fost executate 
3.698 acţiuni (2.519 cu efective proprii, 939 împreună cu alte formaţiuni ale poliţiei şi 
240 în colaborare cu reprezentanţii societăţii civile). 

În timpul acestor acţiuni au fost constatate 403 infracţiuni la regimul circulaţiei 
rutiere şi 186 infracţiuni de altă natură.  
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Pentru abaterile constatate, au fost aplicate 19.986 sancţiuni contravenţionale în 
valoare de 2.550.300 lei, au fost reţinute 659 permise de conducere şi retrase 653 
certificate de înmatriculare din cauza defecţiunilor tehnice.  

Pe raza judeţului s-au produs 77 accidente grave, soldate cu 17 morţi, 83 răniţi 
grav şi 29 răniţi uşor.  

Potrivit atribuţiilor conferite de lege şi a celor prevăzute în Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al unităţii, activitatea de însoţire a coloanelor oficiale, în această 
perioadă s-a materializat prin efectuarea a 8 misiuni de însoţire.  

De asemenea, s-a acţionat în vederea asigurării siguranţei rutiere cu ocazia a 
81 manifestări social-sportive, respectiv 28 manifestări publice. 

 
Poliţiştii de ordine publică - au acţionat în baza concepţiei de prevenire a 

criminalităţii stradale în sistem integrat, în cooperare cu jandarmi, poliţişti locali, agenţi 
din societăţile private de pază şi protecţie din judeţ, precum şi cu organe ale administraţiei 
publice locale.      

În acest sens, infracţiunile stradale sesizate au înregistrat o scădere de la 90 la 
75 de fapte, dintre acestea 85,3% fiind comise în mediul urban şi 14,7% în mediul rural – 
judeţul Covasna fiind pe ultimul loc din ţară după volumul criminalităţii. 

În anul 2014 au fost sesizate 16 fapte penale comise exclusiv în incinta 
unităţilor şcolare, din care 4 infracţiuni de lovire sau alte violenţe şi 12 infracţiuni de furt. 

În urma solicitărilor prin SNUAU 112, s-a intervenit în 8 situaţii. 
Lucratorii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice din cadrul S.O.P au 

efectuat 1.431 acţiuni pe linie de silvicultură, atât în fondul forestier cât şi la instalaţiile 
de prelucrat lemn rotund, fiind constatate şi aplicate 575 sancţiuni contravenţionale în 
valoare de 502 mii lei. A fost confiscată cantitatea de 648 mc material lemnos. Au fost 
instrumentate 374 lucrări şi cauze penale, din care s-au propus soluţii legale în 237.  

Poliţia de proximitate – a acţionat în slujba comunităţii, având ca prioritate 
prevenirea faptelor cu violenţă, menţinerea unui climat de ordine şi linişte publică, 
prevenirea faptelor ce aduc  atingere avutului public şi privat. 

În cursul anului 2014, cei 29 poliţişti de proximitate din judeţul Covasna au 
primit şi înregistrat un număr de 1.033 reclamaţii şi petiţii ale cetăţenilor, din care 1.002 
au fost soluţionate nemijlocit de agenţii de proximitate iar 4 au fost înaintate către alte 
structuri competente.  

La nivelul judeţului Covasna, poliţiştii de proximitate au desfăşurat o serie de 
activităţi conform prevederilor dispoziţiilor de linie: 

- activităţi directe în comunitate – 3.989 
- întâlniri cu persoane de vârsta a treia - 302 
- informări adresate instituţiilor de deservire a cetăţenilor - 56 
- activităţi în unităţi de învăţământ - 3.337 
- activităţi cu administraţia publică - 82 
- activităţi preventive la asociaţii de locatari - 469 
- infracţiuni constatate în flagrant - 129 
 
Alte activităţi desfăşurate 
În perioada analizată la nivelul inspectoratului au fost sesizate 5.351 infracţiuni 

- locul 42 pe ţară după volumul criminalităţii, din care 878 flagrante şi constatate 6.714 
infracţiuni.   
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În dosarele cu urmărirea penală începută au fost cercetate 906  persoane, din 
care faţă de 52 au fost dispuse măsuri cu caracter preventiv. 

  
 
Onspectoratul judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” 

Covasna  
 
Obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate la nivelul instituţiei a 

vizat eficientizarea acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, în vederea 
menţinerii sub control a riscurilor şi asigurarea stării de normalitate a vieţii comunităţilor 
umane. 

În perioada analizată, Centrul Operaţional, a monitorizat şi gestionat la nivelul 
zonei de competenţă un număr de 2.128 evenimente  – în medie 6/zi, clasificate astfel: 

- 126 incendii 
- 1.781 cazuri de urgenţă asistate de S.M.U.R.D.; 
- 40 incendii de vegetaţie şi altele; 
- 66 alte situaţii de urgenţă; 
- 74 acţiuni pentru protecţia comunităţii 
- 17 situaţii în care garda de intervenţie a fost întoarsă din drum; 
- 18 situaţii în care garda de intervenţie s-a deplasat, dar nu a fost necesară 

intervenţia propriu-zisă; 
- 6 alerte false. 
Pagubele produse de incendii au fost estimate la 2.906.390 lei. 
Comparativ cu anul 2013, numărul evenimentelor care au avut loc în zona de 

competenţă a inspectoratului, a scăzut de la 2.240 în anul 2013, la 2.128 în anul 2014. 
În timpul acţiunilor de salvare au fost protejate bunuri în valoare de 

aproximativ 24.060.900 lei.   
În perioada analizată, punctele de lucru S.M.U.R.D. din cadrul I.S.U. Covasna 

au acţionat pentru rezolvarea a 1.781 cazuri, din care în 1.737 cazuri s-a intervenit pentru 
acordarea asistenţei medicale iar pentru 17 cazuri pentru intervenţii de descarcerare, 1 caz 
asistenţă persoane, 26 alte intervenţii.  

În cursul anului 2014 Secretariatul Tehnic Permanent a asigurat desfăşurarea a 
9 şedinţe ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă - 4 şedinţe extraordinare şi 5 
şedinţe ordinare. 

În cadrul activităţilor de prevenire a incendiilor s-au desfăşurat în total 
1.260 controale la localităţi şi operatori economici.  

Pe timpul controalelor au fost constatate 8.675 deficienţe, din care 3.776 au 
fost sancţionate, fiind aplicate 3.202 sancţiuni, din care: 3.110 avertismente şi 92 amenzi 
în valoare totală de 131.500 lei.    

În cursul anului 2014 s-a organizat şi desfăşurat un exerciţiu de cooperare cu 
I.S.U.J. Vrancea precum şi 10 activităţi de pregătire în comun cu unităţi aparţinând 
M.Ap.N. 

În perioada analizată s-au executat 15 exerciţii de alarmare publică, 720 
exerciţii de simulare a producerii situaţiilor de urgenţă, 46 exerciţii şi aplicaţii desfăşurate 
cu serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă.  

Pentru reducerea accidentelor în rândul populaţiei civile ca urmare a 
descoperirii de muniţii izolate, au fost executate 11 misiuni pirotehnice fiind asanate 37 
bucăţi de muniţii şi elemente de muniţie. 
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Pe raza judeţului Covasna sunt constituite un număr de 45 servicii voluntare 
pentru situaţii de urgenţă, respectiv în toate localităţile judeţului, inclusiv în localităţile 
unde funcţionează servicii profesioniste pentru situaţii de urgenţă. 

 
 
 
CAPOTOLUL XVOO - CULTURĂ ŞO PATROMONOUL NAŢOONAL 
 
Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Covasna 
 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural Naţional 

Covasna, a urmărit protejarea patrimoniului mobil şi imobil, a patrimoniului arheologic, 
precum şi modernizarea şi renovarea aşezămintelor culturale.   

Personalul Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Covasna 
îşi desfăşoară activitatea în două compartimente: Compartimentul monumente istorice-
arheologice şi compartimentul patrimoniu mobil.   

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul Compartimentul Monumente 
istorice - arheologie în cursul anului 2014 au fost: controale şi inspecţii din care 96 la 
monumente istorice, 48 la obiective arheologice şi 30 la siturile arheologice. Totodată au 
fost analizate 86 documentaţii tehnice în vederea eliberării avizelor pentru monumentele 
instorice.  

Compartimentul patrimoniul mobil a efectuat 12 controale la instituţiile 
deţinătoare de patrimoniu mobil.  

 
 
Muzeul „Carpaţilor Răsăriteni” 
 
Subordonat direct Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, Muzeul 

Naţional al Carpaţilor Răsăriteni (M.N.C.R.) şi-a deschis porţile noii clădiri către 
publicul larg în anul 2006. Din anul 1999 şi până în prezent instituţia şi-a concentrat 
eforturile pe cercetarea şi salvarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului material şi 
imaterial, mobil şi imobil, atât a celui local cât şi a patrimoniului din întreg arealul 
Carpaţilor Răsăriteni.  

Cercetările din domeniile istoriei, arheologiei şi etnografiei desfăşurate de-a 
lungul timpului au dus la formarea şi îmbogăţirea patrimoniului naţional administrat de 
muzeu, care în prezent se ridică la peste 16.000 de poziţii inventariate. Deşi până în 
prezent accentul s-a pus pe salvarea şi conservarea patrimoniului material mobil, muzeul 
îşi concentrează tot mai mult eforturile pe salvarea patrimoniului imaterial, aflat în pericol 
iminent de dispariţie.  

În cursul anului 2014 muzeul a realizat numeroase expoziţii, proiecte culturale, 
pe cont propriu sau în colaborare cu alte instituţii culturale, principalele obiective 
urmărite fiind: valorificarea expoziţională a patrimoniului naţional, promovarea 
muzeului, cercetarea patrimoniului naţional, organizarea de manifestări cultural-
ştiinţifice. 
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Muzeul Naţional Secuiesc 
 
Muzeul Naţional Secuiesc este o instituţie regională care a primit acreditarea 

Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional prin ordinul ministerial nr. 
2289/11.06.2012 fiind subvenţionat de Consiliul Judeţean Covasna. Subunităţile sale 
cuprind o bibliotecă, secţii interne de ştiinţele naturii, de arheologie-istorie şi de 
etnografie, galeriile de arte plastice din Sf. Gheorghe, respectiv unităţi externe ca cele din 
Baraolt, Cernat, Târgu Secuiesc şi Zăbala. 

Toate subunităţile Muzeului Naţional Secuiesc au inventariat obiectele aflate în 
patrimoniu, unele dintre ele îmbogăţindu-şi colecţiile - Galeria de Artă Gyárfás Jenő, 
Centrul de Arte Plastice din Transilvania, Muzeul Breslelor din Tg. Secuiesc, Muzeul 
Depresiunii Baraolt. 

În cursul anului 2014 la sediul din municipiul Sf. Gheorghe şi la subunităţile 
din judeţ au fost organizate mai multe evenimente: lansare de carte, expoziţia „Mesajul 
milioanelor de ani”, expoziţia itinerantă „Lumea lui Karoly Kos - 1912”, expoziţia 
itinerantă de fotografii „Momente repetate”, expoziţia Relicvele revoluţiei” organizată în 
colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj, expoziţia d epictură 
„Trei artişti, trei generaţii, o familie”, lansarea filmului etnografic „Meszesek”, recital de 
viola de gamba susţinut de Csata Istvan şi Paul Cristian la clavecin, etc. 
 

 
Biblioteca Judeţeană „Bod Péter” 
 
În cursul anului 2014 Biblioteca Judeţeană „Bod Péter” a desfăşurat un număr 

de 40 de acţiuni, programe şi evenimente culturale de care a beneficiat direct 2.905 de 
participanţi. 

Cele mai frecvente activităţi au fost cele de prezentare de carte, întâlniri cu 
autori, prelegeri cu diverse teme, concerte, piese de teatru, consfătuiri, etc.  

La sfârşitul anului existau 227.598 documente bibliotecare, colecţia bibliotecii 
fiind reînnoită în cursul anului cu 4.999 documente (achiziţionate sau donate). Au fost 
înregistrate 69.941 vizite cu scop de împrumut sau consultări, fiind împrumutate 62.314 
documente. 

Pentru promovarea cititului, a informării asupra serviciilor pe care le oferă 
biblioteca, au fost derulate 3 programe: 

1. Programul „La drum cu lectură” - beneficiarii primordiali ai programului, 
fiind 705 nou-născuţii din Sf. Gheorghe şi 3.300 elevi. 

2. Programul „Biblioteca mobilă” - constă în formarea deprinderii de a citi şi 
a atracţiei pentru carte în rândul copiilor din grădiniţele şi şcolile situate în afara centrului 
oraşului şi departe de sediul bibliotecii. Scopul principal al acestui program este 
câştigarea acestor copii de a deveni utilizatori regulaţi ai bibliotecii. 

În cadrul programului, bibliotecarii ajung din două în două săptămâni cu cărţi 
noi în şcolile şi grădiniţele vizate, copii fiind liberi să aleagă dintre materialele de lectură. 
Materialele împrumutate pe o perioadă de două săptămâni ajung într-o bibliotecă de clasă 
temporară. 

În completarea acestui program, şi în anul 2014 au fost organizate mai multe 
serii ale activităţii culturale şi ludice de vacanţă „Lampa Magică”, respectiv un cerc de 
lectură destinat elevilor din clasele I-IV. 
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3. Cercul „Căsuţa cu poveşti” - înfiinţat în anul 2004 la secţia pentru copii a 
bibliotecii, are ca obiectiv atragerea ca cititori a copiilor de vârstă preşcolară şi din clasele 
primare. Activitatea s-a desfăşurat săptămânal, participând în medie 25-30 copii. În timp, 
în jur de 90% din copii au venit cu regularitate la cerc, devenind cititori fideli ai 
bibliotecii. 

Din anul 2010 se derulează programul naţional de dezvoltare a bibliotecilor 
publice Biblionet, la nivelul judeţului fiind implementat la un număr de 30 biblioteci 
publice, cu o investiţie în anul 2014 în valoare de 950.893 lei constând în echipamente IT 
şi training-uri pentru un număr de 84 de bibliotecari. 

În cadrul acestui program, bibliotecile publice din judeţ, respectiv bibliotecarii 
au sprijinit informaţional programele APIA, numărul fermierilor care au completat 
cererile de subvenţii la biblioteci a fost de 1.000. De asemenea au mai fost completate un 
număr de 300 cereri şi formulare tipizate. 

 
 
Centru pentru Cultură Arcuş 
 
Centrul de Cultura Arcus este institutie publica de cultură, cu personalitate 

juridică, finanţată din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat, care 
funcţionează în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor. 

Activitatea Centrului de Cultură Arcuş se desfasoară în scopul susţinerii şi 
promovării valorilor culturale şi artistice locale şi naţionale, cooperării şi integrării la 
nivel naţional a multiculturalităţii din zona în care funcţionează, derulării activităţii 
promoţionale şi informaţionale în întreg arealul culturii naţionale, stimulării cercetărilor 
şi studiilor privitoare la cultura naţională, cu accent pe fenomenul multicultural din zona 
în care funcţionează.  

Obiectul de activitate al Centrului de Cultură Arcuş îl constituie: 
organizarea manifestărilor proprii şi ale diferitelor organizaţii sau instituţii partenere, în 
diferite discipline culturale şi artistice, realizarea unui spaţiu de întâlnire şi contact 
cultural informaţional, crearea, sprijinirea şi prestarea serviciilor în beneficiul 
organizatorilor şi participanţilor la activitatile cultural-artistice si de divertisment. 

On calitate de instituţie publică de cultură, Centrul de Cultură Arcuş are 
următoarele atribuţii principale: organizează sau oferă cadrul de desfăşurare a 
activităţilor de promovare a cunoaşterii valorilor culturii şi artei naţionale şi universale, 
de dezvoltare şi afirmare a disponibilităţilor creatoare ale populaţiei în toate domeniile de 
creaţie şi interpretare artistică sau recreativ-distractive diverse, realizează prestaţii 
culturale în beneficiul tuturor cetăţenilor din ţară şi din străinătate, fără deosebire de 
naţionalitate, categorie socială, convingeri religioase sau opţiuni politice, organizează 
conferinţe publice, dezbateri, simpozioane, cenacluri şi ateliere de creaţie artistică, cicluri 
tematice de spectacole şi concerte din diferite domenii ale creaţiei şi artei interpreative, 
simpozioane şi colocvii ale creaţiei artistice şi ştiinţifice, iniţiază alte programe şi proiecte 
culturale în funcţie de necesităţile spirituale şi de resursele de creativitate ale zonei în care 
îşi desfăşoară activitatea, în concordanţă cu politica culturală promovată de Ministerul 
Culturii şi Cultelor şi cu obiectivele direcţiilor de specialitate ale acestuia, se preocupă de 
conservarea, restaurarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural mobil şi imobil 
pe care-l administrează, desfăşoară activităţi de autofinanţare în domeniul turismului 
cultural şi al prestărilor de servicii suplimentare (cazare şi alimentaţie publică în spaţii 
proprii, parteneriat cultural şi artistic, activitate editorială, etc.). 
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În cursul anului 2014 s-au organizat 43 concerte, 7 expoziţii de artă plastică, 1 
expoziţie de trofee vânătoreşti, 1 expoziţie ikebana, 2 simpozioane, 2 tabere de pictură, 
etc.  

Pe parcursul anului 2014 s-au desfăşurat în total 81 acţiuni în cadrul a 68 
programe. 

 
 
CAPOTOLUL XVOOO - APĂRAREA NAŢOONALĂ 
 
Centrul Militar Judeţean Covasna 

Centrul Militar Judeţean Covasna, componentă a armatei României, subordonat 
Statului Major General este structura specializată în evidenţa militară a cetăţenilor 
încorporabili, a rezerviştilor şi a operatorilor economici, promovarea profesiei militare şi 
recrutarea candidaţilor pentru formarea profesională iniţială a personalului militar în 
activitate (cadre militare - ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri, soldaţi şi gradaţi 
profesionişti) şi pentru a urma cursurile învăţământului liceal militar, pe baza criteriilor 
generale şi specifice stabilite pentru fiecare categorie de personal/ candidaţi, arme/servicii 
şi specialităţi militare, precum şi a cetăţenilor încorporabili – potrivit legilor în vigoare. 

În anul 2014 Centrul Militar Judeţean Covasna a desfăşurat şi dus la îndeplinire 
toate misiunile care-i revin pe timp de pace, în zona de  responsabilitate, privind: 

- promovarea profesiei militare, pentru asigurarea unui grad cât mai mare de 
acoperire a grupurilor ţintă şi a principalelor medii de recrutare (instituţii de învăţământ 
gimnazial, preuniversitar şi universitar, unităţi militare, cluburi sportive, târguri de oferte 
educaţionale sau locuri de muncă, companii de stat şi private etc.), cu informaţii 
referitoare la oferta educaţională/profesională a armatei; 

- recrutarea candidaţilor pentru formarea profesională iniţială a personalului 
militar în activitate (cadre militare - ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri, soldaţi şi gradaţi 
profesionişti), vizând asigurarea constantă a unui număr corespunzător de potenţiali 
candidaţi competitivi, pentru forţa activă şi rezerva voluntară a armatei, pe categorii de 
personal, arme/servicii şi specialităţi militare; 

- evidenţa militară a cetăţenilor încorporabili, a rezerviştilor şi a operatorilor 
economici; 

- îndrumarea şi coordonarea activităţii de evidenţă a veteranilor de război; 
- îndrumarea şi coordonarea operatorilor economici, instituţiilor publice în 

întocmirea şi actualizarea lucrărilor de mobilizare la locul de muncă, precum şi pe linia 
achiziţiilor de bunuri şi prestărilor de servicii în interes public; 

- îndrumarea şi coordonarea structurilor de poliţie şi jandarmi pe linia anunţării 
şi trimiterii resurselor umane şi materiale, în situaţiile prevăzute de lege, la structurile din 
compunerea instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale; 

- pregătirea pentru apărare a persoanelor cu atribuţii de conducere în domeniul 
administraţiei publice la nivel local, conducătorilor operatorilor economici şi instituţiilor 
publice cu atribuţii la mobilizare şi pe timp de război; 

- organizarea şi desfăşurarea activităţii de lucru cu publicul, soluţionarea 
petiţiilor cetăţenilor;     

- acordarea de ajutoare de deces pensionarilor militari, şi veteranilor de război; 
- sprijinirea Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere precum şi a 

Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război – filiala Covasna. 
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Activităţile desfăşurate pe linia selecţiei şi recrutării resurselor umane pentru 
nevoile de apărare ale ţării în anul 2014: 

- Campania de informare directă în cadrul grupurilor ţintă, a fost metoda 
folosită în recrutare, fiind desfăşurate acţiuni în cadrul burselor locurilor de muncă 
„Armata o şcoală altfel”, „Ziua Armatei în şcoli” numărul persoanelor informate fiind de 
4.251 din care de sex feminin 1.859; 

- Activitatea de luare în evidenţă militară;   
În anul de învăţământ 2014-2015 au fost luate în evidenţa militară, 611 

persoane, această activitate având loc atât la sediul Centrului Militar Judeţean Covasna 
cât şi la sediul instituţiilor de învăţământ liceal din judeţ cu ocazia acţiunilor de 
promovare a profesiei militare.  

 
 
Arhivele Naţionale - Biroul Judeţean Covasna 
 
Activităţile desfăşurate în cursul anului 2014 de către Biroul Judeţean al 

Arhivelor Naţionale:  
- completarea bazei documentare a Biroului prin preluări de la creatorii şi 

deţinătorii de documente de pe raza judeţului: 127,97 m.l., 1.935 u.a., reprezentând 2 
fonduri noi şi 8 completări de fond;  

- prelucrarea arhivistică a documentelor din depozitele proprii: ordonare şi 
inventariere: 5.797 u.a., respectiv 16,86 m.l., actualizare instrumente de evidenţă: 82 
acţiuni; verificarea existentului cu instrumente de evidenţă: 6.349 u.a., respectiv 91,30 
m.l.; sistematizare în depozite: 192,85 m.l, numerotare file: 146.609 file; 

- au fost executate 61 controale, din care 21 de fond, 18 de revenire, 22 
tematice; 24 instruiri ale personalului din unităţile creatoare şi deţinătoare de documente; 
s-au soluţionat 57 lucrări selecţionate (54 aprobate, 3 respinse), s-au soluţionat 22 
nomenclatoare arhivistice (17 confirmate, 5 respinse); au fost autorizaţi 2 operatori 
economici prestatori de servicii arhivistice; 

- au fost soluţionate 221 cereri adresate instituţiei; 
- Sala de studiu a instituţiei a fost folosită de 97 cercetători, fiind cercetate 

1.574 unităţi arhivistice şi executate 13.608 copii de pe documente şi 13.390 fotografii 
digitale, 

- în urma documentelor cercetate, au apărut 3 studiu, instituţia participând la 4 
manifestări şi prezentare de materiale; 

- s-a continuat activitate de păstrare, conservare, recondiţionare şi restaurare a 
documentelor, fiind restaurate 1.202 file, curăţarea de mucegai a unui număr de 18 
registre, introducerea în mijloace de protecţie a 18,55 m.l. documente. 
    
 
              SUBPREFECT,                                                            ŞEF SERVOCOU, 
    Necolae – Viorel RADOCEA                                                    Doina Stroie 
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