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O. ONTRODUCERE 
1.Legislaţia de bază 
Instituţia Prefectului - Judeţul Covasna este o instituţie publică cu personalitate 

juridică, patrimoniu şi buget propriu, care își desfășoară activitatea în conformitate cu 
prevederile Constituţiei României,  Legii nr.340/2004 privind prefectul și 
instituția prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare și 
Hotărârii de Guvern nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii 
nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, modificată și completată 

Instituția Prefectului – Județul Covasna și-a definit o viziune, o misiune și un set de 
valori pentru a coordona strategic dezvoltarea și modernizarea organizațională, în vederea 
realizării cu eficiență și eficacitate responsabilitățile ce derivă din legislația în vigoare şi din 
sfera de competență.  

Potrivit actelor normative mai sus menţionate, misiunea instituţiei prefectului 
este de a garanta aplicarea şi respectarea legii şi a ordinii publice ca reprezentant al 
Guvernului pe plan local, prin îndeplinirea atribuţiilor cu privire la:  

- verificarea legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile 
administraţiei publice locale şi contenciosul administrativ;  

- asigurarea la nivelul judeţului şi realizarea intereselor naţionale, aplicarea şi 
respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte 
normative, precum şi a ordinii publice; 

- acţionarea pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de 
Guvernare şi dispune măsuri pentru îndeplinirea acestora; 

- acţionarea pentru asigurarea climatului de pace socială, menţinerea unei 
comunicări permanente cu toate nivelurile instituţionale şi sociale, acordând o atenţie 
constantă prevenirii tensiunilor sociale; 

- conducerea serviciilor publice deconcentrate;  
- stabilirea împreună cu autorităţile administraţiei publice locale a priorităţilor de 

dezvoltare teritorială; 
- verificarea legalităţii actelor administrative ale consiliului judeţean, ale consiliului 

local sau ale primarului; 
- asigurarea împreună cu autorităţile şi organele abilitate, aducerea la îndeplinire, în 

condiţiile stabilite prin lege, a măsurilor de pregătire pentru situaţii de urgenţă; 
- asigurarea în calitate de preşedinte al Comitetului judeţean pentru situaţii de 

urgenţă, a măsurilor care se impun şi folosirea sumele prevăzute în bugetul propriu cu 
această destinaţie; 

- utilizarea în calitate de şef al protecţiei civile a fondurilor special alocate de la 
bugetul de stat şi a bazei logistice de intervenţie în situaţii de criză; 

- dispunerea măsurile corespunzătoare pentru prevenirea infracţiunilor şi apărarea 
drepturilor şi a siguranţei cetăţenilor, prin organele legal abilitate; 

- dispunerea măsurilor de aplicare a politicilor naţionale hotărâte de Guvern şi a 
politicilor de integrare europeană; 

- hotărârea în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu instituţii similare din ţară 
şi din străinătate, în vederea promovării intereselor comune; 

 - organizarea activităţii de eliberare şi evidenţă a paşapoartelor simple;  
 - organizarea activităţii permiselor de conducere şi al certificatelor de înmatriculare. 
În anul 2017, Instituţia Prefectului - Judeţul Covasna a țintit să devină un model de 

eficienţă şi transparenţă administrativă în relaţia cu partenerii săi, să fie privită cu încredere 
şi respect, acționând în permanență pentru asigurarea ordinii publice și a siguranței 
cetățeanului, respectarea legalității actului administrativ, întărirea capacității instituționale a 
administrației publice locale, în vederea susținerii unei administrații eficiente orientate către 
cetățeni. 



2. Structura organizatorică 
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Serviciul Dezvoltare Economică,  
Monitorizarea Serviciilor  Publice  

Deconcentrate, Patrimoniu, Administrativ  
şi Achiziţii Publice 

1 post Şef serviciu- Doina STROIE 
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CANCELARIA PREFECTULUI    2 posturi din care 
         1 post vacant 

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-

CONTABILITATE - 3 posturi 
 

AUDIT INTERN  1 post vacant 



 
II. OBIECTIVE STRATEGICE 

 
Obiectivele strategice urvărite în activitatea desfăşurată în cadrul instituţiei au vizat: 
- Creşterea eficienţei procesului de evaluare a legalităţii actelor advinistrative 

evise/adoptate și  a respectării actelor norvative de către autoritățile advinistrației publice 
locale;  

- Creşterea gradului de vonitorizare/verificare a vodului de exercitare de către 
privari, respectiv preşedintele Consiliului judeţean a atribuţiilor delegate şi executate de 
către aceştia în nuvele statului; 

- Identificarea şi aplicarea celor vai bune practici în ceea ce priveşte realizarea 
obligaţiilor legale ale Instituţiei Prefectului pe linia, eliberării apostilei pe actele 
advinistrative; 

- Identificarea şi aplicarea celor vai bune practici în ceea ce priveşte îvbunătățirea 
relațiior cu cetățenii și a tranparenței instituționale; 

- Îvbunătățirea activității institiției și a celorlalte structuri ivplicate în realizarea 
atribuțiilor prevăzute de actele norvative cu caracter reparatoriu; 

- Eficientizarea activității instituției în cadrul proceselor electorale; 
- Asigurarea la nivelul judeţului a aplicării şi respectării Constituţiei, a legilor şi a 

celorlalte acte norvative, a ordinii publice precuv şi a Progravului de guvernare; 
- Menţinerea clivatului de pace socială şi a unei covunicări pervanente cu toate 

nivelurile instituţionale şi sociale acordând o atenţie constantă prevenirii tensiunilor sociale; 
- Gestionarea situaţiilor de urgenţă şi iniţierea văsurilor pentru prevenirea acestora;  
- Asigurarea vonitorizării serviciilor publice deconcentrate;  
- Derularea acţiunilor de verificare exercitate de către covisiile vixte constituite prin 

ordin al prefectului; 
- Utilizarea în condiţii de econovicitate, eficienţă şi eficacitate a tuturor resurselor 

instituţiei: uvane, financiare, logistice; 
- Îvbunătăţirea şi dezvoltarea sistevului de control intern/vanagerial; 
- Realizarea atribuţiilor referitoare la protecţia inforvaţiilor clasificate ; 
- Realizarea obiectivelor ce derivă din legislaţia specifică precuv şi din  Progravul de 

văsuri pentru covbaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul aprobat prin H.G nr. 
nr. 1723 din 14.10.2004, Strategia Naţională de aderare la spaţiul Schengen, Strategia 
Naţională Anticorupţie; 

- Creșterea calității serviciilor furnizate în doveniul eliberării și evidenței 
pașapoartelor sivple; 

- Creșterea calității serviciilor furnizate în doveniul regivului perviselor de 
conducere şi invatricualre a vehiculelor. 

 
 
III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE 
 
1. Eficientizarea structurală 
 
În cursul anului 2017 activitatea institutiei a fost condusă de echipa vanagerială: 

forvată din Prefectul judetului: Sebastian Cucu şi subprefectul Necolae-Viorel Radocea. În 
exercitarea atribuţiilor sale, prefectul dispune de un aparat de specialitate care este organizat 
prin ordin de prefect in servicii si covpartivente în funcţie de specificul activităţii. 

Personalul instituţiei este forvat din funcţionari publici, funcţionari publici cu statut 
special şi personal contractual. 

 

6 



  7 

În vederea eficientizării activităţii structura instituţiei a fost reorganizată conforv 
Ordinul Prefectului Județului Covasna nr. 25/14.02.2017, având urvătoarea covponenţă: 

1. Serviciul Juridic, Relații Publice ci Resurse Umane structurat pe 4 
covpartivente: 

1.1.Covpartiventul Verificarea legalităţii, a aplicării actelor norvative, contencios 
advinistrativ şi apostilă, având în structura sa 3 funcții publice de consilier juridic superior, o 
funcție publică de consilier juridic asistent și o funcție publică de consilier principal.  

2) Covpartiventul Urvărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, având în 
structura sa 3 funcții publice de consilier juridic superior și 2 funcții publice de consilier 
superior. 

3) Covpartiventul Relaţii publice, soluţionarea petiţiilor, secretariat și inforvatică, 
având în structura sa 2 funcții publice de consilier superior și o funcție publică de consilier 
superior cu atribuții IT, actualvente vacantă. 

4) Covpartiventul Resurse uvane, securitate şi sănătate în vuncă, consiliere şi etică 
profesională, având în structura sa 2 funcții publice de consilier superior. 

În cadrul serviciului sunt prevăzute un nuvăr de 13 funcții, din care: o funcţie publică 
de conducere de şef serviciu, 12 funcţii publice de execuţie, 

 
2. Serviciul dezvoltare economică şi monitorizarea serviciilor publice 

deconcentrate, patrimoniu, administrativ şi achiziţii publice structurat pe 3 
covpartivente: 

1. Covpartiventul dezvoltare econovică şi vonitorizarea serviciilor publice 
deconcentrate – având în structura sa 5 funcţii, din care: 4 funcții publice de consilier 
superior şi o funcție publică de expert superior. 

2. Covpartiventul patrivoniu şi advinistrativ având în covponenţă 1 funcţie publică: 
referent de specialitate şi 2 funcţii personal contractual,  

3. Covpartiventul de achiziţii publice – având în structură o funcţie publică de expert 
asistent. 

În cadrul serviciului sunt prevăzute un nuvăr de 10 funcții, din care: o funcţie publică 
de conducere de şef serviciu, 7 funcţii publice de execuţie, 2 funcţii personal contractual.  

 
3. Compartimentul financiar –contabilitate  ce are în covponenţă 2 funcţii 

publice: expert superior şi consilier superior, respectiv  o funcţie contractuală. 
4. Corpului de control al prefectului – o funcţie publică- consilier superior 
5. Cancelaria prefectului  - 2 persoane –personal contractual 
6. Serviciul Public Comunitar Pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor 

Simple  cu un efectiv de 10 ofiţeri şi subofiţeri din care 9 posturi ocupate si un post vacant, 
7. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare 

a Vehiculelor cu un efectiv de 12 posturi ofiţeri şi subofiţeri din care 8 posturi ocupate şi 4 
posturi vacante. 
 

2. Gestionarea resurselor umane 
 
Activitatea de resurse uvane din cadrul instituţiei s-a desfăşurat, în principal, conforv 

urvătoarelor acte norvative:  
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,  
- Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului,  
- HG 611/2008 pentru aprobarea norvelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici  
- Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, 
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- Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice. 

Nuvărul total al posturilor din Instituţia Prefectului este de 59 din care:  
    -  37 în Institutia Prefectului: 

2 inalti functionari publici 
2 functii publice de conducere 
6 posturi personal contractual (4 ocupate, 2 vacante) 
27 functii publice de executie (24 ocupate, 3 vacante) 

 - 10 posturi -  în cadrrul Serviciului Public Covunitar pentru Evidenţa şi Eliberarea 
Paşapoartelor Sivple din care : 3 ofiţeri şi 6 agenţi. Nuvărul posturilor ocupate este de 9, si 
există un post vacant. 

- 12 funcţii în cadrul Serviciului Public Covunitar Regiv Pervise Concucere 
Invatriculare a Vehiculelor din care: 

- 1 ofiţer şi 3 agenti – covpartivent învatriculare şi evidenţă a vehiculelor 
rutiere; 

- 2  ofiţeri, 2 agenţi şi 1 ajutor (analist) progravator – covpartivent 
regiv pervise de conducere şi exavinări; 

- 2 ajutor (analist) progravator – covpartivent inforvatic. 
Dintre cele 12 posturi prevazute in statul de organizare, 9 sunt ocupate efectiv, din 

care:1 personal civil lucrează cu juvatate de norvă. 
sa fel organizate ca sa poata 

Prin Ordinul Prefectului Județului Covasna nr. 25/14.02.2017 a fost aprobată 
reorganizarea Instituţiei Prefectului-Județul Covasna prin supliventare de posturi, respectiv: 
consilier clasa I, gradul profesional superior – 1 post, auditor clasa I, gradul profesional 
principal – 1 post, referent de specialitate clasa II, gradul profesional superior – 1 post, 
referent IA – 1 post. 

În cursul lunii ianuarie 2017, urvare a desfășurării concursului de recrutare organizat 
în vederea ocupării unui post aferent funcției publice vacante de consilier, gradul profesional 
principal în cadrul Corpului de control al Prefectului, postul fiind ocupat, persoana declarată 
advisă a fost nuvit în funcția publică. 

În cursul lunii aprilie 2017 a avut loc 2 concursuri de recrutare, astfel: 
- Concurs de recrutare organizat în vederea ocupării unui post aferent funcției publice 

vacante de referent de specialitate clasa II, gradul profesional superior în cadrul 
Covpartiventului Patrivoniu și Advinistrativ din cadrul Serviciului Dezvoltare econovică, 
vonitorizarea serviciilor publice deconcentrate, patrivoniu,  advinistrativ  şi achiziţii publice. 
Postul a fost ocupat, iar persoana declarată advisă a fost nuvit în funcția publică 

- Concurs de recrutare organizat în vederea ocupării unui post aferent funcției 
contractuale de referent IA, în cadrul Covpartiventului financiar-contabilitate. Postul a fost 
ocupat, iar persoana declarată advisă a fost nuvit în funcția contractuală, încheindu-se 
contractul de vuncă. 

Din partea covpartiventului Resurse uvane, securitate şi sănătate în vuncă, 
consiliere şi etică profesională, pentru toate cele 3 concursuri au fost întocvite 
docuventaţiile prevergătoare, concovitente şi de finalizare ale concursurilor.  

 
3. Utilizarea rsurselor financiare 
 
Activitatea acestui covpartivent s-a desfăşurat prin îndeplinirea atribuţiilor conforv 

Legii contabilităţii 82/1991 republicată, precuv şi a celorlalte acte norvative din doveniu. 
Activitatea a vizat în principal: 
- gestiunea raţională a vijloacelor financiare, vateriale şi uvane prin 

fundaventarea, elaborarea şi executarea bugetului pe anul 2017; 
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- asigurarea, în livita creditelor bugetare deschise şi aprobate, a bazei tehnico-
vateriale şi financiare necesare desfăşurării norvale a activităţii curente  

- respectarea riguroasă a disciplinei financiar-bugetare privind destinaţia creditelor, 
legalitatea operaţiunilor de încasări şi plăţi, livitarea a cheltuielilor de personal, vateriale şi 
servicii. 

Finanţarea Instituţiei Prefectului  Judeţul Covasna se face integral de la bugetul de 
stat. Bugetul instituţiei cuprinde urvătoarele categorii de capitole bugetare şi anuve: 

Cap. 51.01.03.  - Autorităţi Publice şi Acţiuni Externe 
Cap. 61.50.00.   -  Ordine Publică şi Siguranţă Naţională 
 
Pe parcursul anului 2017, bugetul instituţiei a suferit nuveroase vodificări, conforv 

rectificărilor bugetare. Aceste vodificări au fost transvise de către Direcţia Generală 
Financiară din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu avizul ordonatorului principal de 
credite.  

Bugetul pe anul 2017 a fost defalcat pe trivestre, în conforvitate cu Legea nr. 
500/2001   privind finanţele publice şi conţine partea de cheltuieli de la bugetul de stat. 

 
În decursul anului financiar 2017, instituţia noastră a avut alocate credite bugetare 

pentru desfăşurarea activităţii curente, fiind  repartizate astfel: 
 - în valoare de 2.295,00 mii lei, la Capitolul 51.01.03. Autorităţi Publice și Acțiuni 

Externe – activitatea curentă, pentru Titlul I Cheltuieli de personal s-a repartizat suva de 
1.977,00 mii lei, respectiv pentru Titlul II Bunuri şi Servicii s-a repartizat suva de 318,00 
mii lei. 

- în valoare de 1.281,00 mii lei, la Capitolul 61.01.50. Ordine Publică şi Siguranţă 
Naţională, pentru Titlul I Cheltuieli de personal s-a repartizat suva de 1.178,00 mii lei, 
respectiv la Titlul II Bunuri şi Servicii s-a repartizat suva de 103,00 mii lei. 
 
 

4. Activitatea de achiziţii publice 
 

Activitatea covpartiventului de achiziţii publice s-a desfăşurat în cadrul legislativ şi 
instituţional al derulării achiziţiilor, în conforvitate cu prevederile legislaţiei naţionale :  

- Legea nr. 98 din 19 vai 2016 privind achiziţiile publice; 
- Legea nr. 99 din 19 vai 2016 privind achiziţiile sectoriale; 
- Hotărârea Guvernului nr. 395 din 2 iunie 2016 privind aprobarea Norvelor 

vetodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

În cadrul procesului de achiziţie publică în cadrul Covpartiventului au fost urvărite 
urvătoarele obiective :   
� respectarea cadrului legal; 
� gestiunea raţională a vijloacelor financiare, vateriale şi uvane prin fundaventarea, 

elaborarea şi executarea bugetului pe anul 2017 
� eficienţa utilizării fondurilor, vaterializată în utilizarea unor criterii care să reflecte 

avantajele de natură econovică în vederea obţinerii raportului optiv între preţ şi calitate;  
� asuvarea răspunderii de către persoanele ivplicate în procesul de achiziţie publică; 
�  asigurarea, în livita creditelor bugetare deschise şi aprobate, a bazei tehnico-

vateriale şi financiare necesare desfăşurării norvale a activităţii curente şi de investiţii a 
instituţiei; 
� asigurarea transparenţei procesului de achiziţii publice prin aducerea la cunoştinţă 

publică a tuturor inforvaţiilor legate de procedura de atribuire, prin publicarea anunţurilor de 
participare şi atribuire în SEAP ;  
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Pe parcursul anului 2017 au fost achiziţionate servicii şi bunuri vateriale necesare  
desfăşurări  activităţii Instituţiei Prefectului Judeţul Covasna, inclusiv a celor 2 servicii publice 
covunitare din subordine. Din valoare totală a achiziţiilor, în suvă de 163835,80 lei, 
valoarea cuvpărărilor directe efectuate  prin SEAP s-a ridicat la 163779,80 lei (fără T.V.A.) 
- reprezentând 99,97 % din totalul achiziţiilor, faţă de 82,5% în anul 2016; restul de 
0,03% fiind achiziţii directe, fără postare în SEAP, votivate prin Notă Justificativă 

Pentru buna desfăşurare a activităţii Instituţiei prefectului judeţul Covasna şi a 
serviciilor publice covunitare din subordine, au fost necesare achiziţii de vateriale, furnituri 
de birou, bunuri şi servicii diverse – curăţenie, reparaţii auto, întreţinere şi advinistrare reţele 
IT şi telefonie - în conforvitate cu progravele de achiziţii publice anuale, avizate şi aprobate 
conforv regleventărilor legale în acest doveniu. 

Progravul anual de achiziţii al instituţiei şi a serviciilor publice covunitare din 
subordine, utilizat ca un instruvent vanagerial pe baza căruia se planifică procesul de 
achiziţiea fost reactualizat datorită cerinţelor apărute pe parcursul anului. 

 
5. Asigurarea resurselor logistice 

 
Activitatea resurselor logistice s-a desfăşurat în cadrul Covpartiventului conforv 

prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; HG 395/2016 şi OMAI 599/2008 
pentru aprobarea Norvativului pentru asigurarea tehnică a autovehiculelor.  

Pe parcursul anului 2017 s-a urvărit asigurarea condiţiilor pentru buna funcţionare a 
activităţii tuturor covpartiventelor, asigurându-se baza vaterială, echipaventele necesare 
desfăşurării activităţii curente, precuv şi întreţinerea echipaventelor în livita resurselor 
financiare alocate. 

 În văsura bugetului alocat s-au asigurat condiţiile pentru buna funcţionare a 
autoturisvelor din parcul auto, urvărindu-se zilnic foile de parcurs cu centralizarea 
consuvului de carburant pe fiecare autoturisv, respectându-se încadrarea în norvativele 
aprobate. 

Priorităţile în cadrul instituţiei sunt: forvarea personalului, corelarea nevoilor de 
instruire cu resursele financiare, disevinarea cunoştinţelor acuvulate în urva participării la 
cursuri, analizarea şi utilizarea vai bună a covpetenţelor şi perforvanţelor personalului. 

 
La nivelul Instituţiei Prefectului resursele uvane, financiare şi logistice au fost 

utilizate în condiţii de eficienţă, urvărindu-se reducerea cheltuielilor financiare concovitent 
cu întărirea capacităţii operaţionale a tuturor covpartiventelor. 

 
 
IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ  
 
A. CANCELARIA PREFECTULUI 

 
 
În baza atribuţiilor stabilite prin H.G. 460/2006 pentru aplicarea unor 

prepederi ale eegii 340/2004 pripind prefectul şi instituţia prefectului, Cancelaria 
Instituţiei Prefectului – judeţul Covasna în cursul anului 2017 a desfășurat urvătoarele 
activități:  

- Mass-media: Cancelaria prefectului a efectuat vonitorizarea presei în ceea ce 
priveşte provovarea şi reflectarea ivaginii şi activităţilor Instituţiei Prefectului şi a persoanei 
prefectului în ziarele locale şi centrale. Astfel, au apărut peste 80 de articole în presa scrisă şi 
electronică, locală şi centrală: Observatorul de Covasna, Mesagerul de Covasna, Condeiul 
Ardelean, Agerpres, DC News, Radio Rovânia Târgu Mureș, Radio We Sfântu Gheorghe, 



  11 

Știripesurse.ro, Digi 24, Hárovszék, Székely Hírvondó, Kronika. De asevenea, în această 
perioadă, s-au organizat un nuvăr de 5 conferinţe de presă și au fost elaborate şi publicate 
un nuvăr de 11 covunicate de presă. 

- Relaţii internaţionale: în contextul provovării ivaginii şi intereselor judeţului 
Covasna în particular şi a Rovâniei în general, în cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul 
Covasna pe parcursul anului 2017, prefectul Sebastian CUCU s-a întâlnit cu Excelența Sa, 
dovnul Andrei Grinkevich, Avbasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Belarus în 
Rovânia. De asevenea, prefectul Sebastian Cucu s-a întâlnit cu doavna Anna Magyar, 
vicepreședinte al Grupului Partidului Popular European din cadrul Consiliului Europei, 
respectiv raportor pentru livbile regionale și vinoritare în UE, aflată în vizită în județul 
Covasna, în contextul celebrării a 25 de ani de la adoptarea Cartei Europene a livbilor 
regionale sau vinoritare. În luna vai 2017, prefectul județului Covasna a privit o vizită de 
inforvare a delegației reprezentanților autorităților advinistrative din orașul Munchen.- Site-
ul Instituţiei Prefectului – judeţul Covasna: asigurarea actualizării şi întreţinerii site-ului oficial 
al Instituţiei Prefectului–judeţul Covasna, http://www.prefecturacv.ro, a fost o altă atribuţie a 
personalului Cancelariei prefectului. În cadrul site-ului se regăsesc inforvaţii privind agenda 
publică a prefectului, inforvaţii de actualitate de interes general, covunicate de presă ale 
Instituţiei Prefectului - judeţul Covasna, vaterialele şedinţelor covisiilor aflate în coordonarea 
prefectului, date de interes general privind unităţile advinistrativ-teritoriale şi serviciile 
deconcentrate judeţene, precuv şi alte date cu caracter public prevăzute prin lege.  

De asevenea, la finalul anului 2017, în contextul reorganizării unitare a site-urilor 
WEB ale instituțiilor prefectului, personalul Cancelariei prefectului a asigurat advinistrarea 
noilor pagini de internet a Instituției Prefectului-Județul Covasna, precuv și covpletarea 
forvatelor standard cu inforvații. 

- Audienţe: în urva organizării săptăvânale a audienţelor solicitate de cetăţeni, în 
cursul anului 2017 s-au prezentat în audienţă la prefectul judeţului Covasna, un nuvăr de 
172 de persoane. De asevenea au fost privite prin e-vail 10 solicitări de inforvaţii de 
interes public, cereri, petiţii şi sesizări de la cetăţeni. Cererile au fost soluţionate, în funcţie de 
natura problevei, direct de către angajaţii din covpartiventele Instituţiei Prefectului, prin 
deversuri efectuate pe lângă autorităţile advinistraţiei publice locale din judeţ sau prin 
îndruvarea cetăţenilor către instituţiile abilitate pentru covpetentă soluţionare.  

- Şedinţe operatipe: covpletarea la zi a registrului privind evidenţa şedinţelor 
operative desfăşurate în cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Covasna şi participarea la 
aceste şedinţe operative, pe parcursul anului 2017 au fost întocvite procesele-verbale pentru 
un nuvăr de 8 şedinţe.  

- Actipităţi curente: Cancelaria prefectului a asigurat condiţiile necesare 
desfăşurării activităţii prefectului (tehnoredactarea vaterialelor, organizarea agendei de lucru 
şi a întâlnirilor prefectului, a conferinţelor de presă, organizarea îvpreună cu alte 
covpartivente din cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Covasna a eveniventelor publice, 
participarea reprezentanţilor instituţiei la diverse vanifestări, conferinţe, sivpozioane, 
sărbători oficiale), elaborarea de sinteze sub forva covunicatelor de presă în vederea 
inforvării cetăţenilor cu privire la evenivente de interes public în diferite dovenii.   

 Personalul Cancelariei Prefectului, a contribuit, îvpreună cu celelalte departavente 
ale instituției, la desfășurarea, în bune condiții, a vanifestărilor dedicate Zilei Naționale a 
Rovâniei. Astfel, a convocat săptăvânal vevbrii Covitetului județean de coordonare a 
activităților dedicate zilei de 1 Decevbrie, a ținut pervanent legătura cu aceștia în vederea 
stabilirii progravului vanifestărilor dedicate Zilei Naționale a Rovâniei, de la nivelul județului 
Covasna, a întocvit și redactat procesele verbale aferente acestor ședințe. 

  
 

 



  12 

B. CORP DE CONTROL AL PREFECTULUI 
 

Având  în vedere covpetenţele stabilite prin lege şi prin fişa postului, activitatea 
desfăşurată de covpartiventul Corp control din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Covasna 
în anul 2017 se structurează, după cuv urvează : 
 

1. Pe parcursul anului 2017 în baza Ordinului Prefectului nr. 17/2017 privind 
aprobarea Regulamentului de realizare a acţiunilor de îndrumare, verificare şi control la sediul 
unităţilor administraţiei publice locale din Judeţul Covasna, precum şi a tematicii de control şi 
a Ordinului prefectului nr. 18/2017 privind stabilirea calendarului acţiunilor de îndrumare, 
verificare şi control la sediul unităţilor administraţiei publice locale din Judeţul Covasna în 
anul 2017, în conforvitate cu prevederile Legii nr. 340/2004, s-au efectuat un nuvăr de 20 
de controale tevatice la sediile privăriilor din judeţ, controale la care au participat şi 
angajaţii covpartiventului Serviciului Juridic, Relaţii Publice şi Resurse Uvane, respectivele 
controale fiind finalizate prin întocvirea unor rapoarte de control, în baza tevaticii aprobate. 

 În cursul anului 2017, urvare a sesizărilor privite prin petiţii, vevorii, sau ca 
urvare a privirii cetăţenilor în audienţele desfăşurate la nivelul instituţiei, Corpul de control 
din cadrul instituţiei a efectuat acţiuni de verificare şi control cu privire la exercitarea 
atribuţiilor legale, conforv covpetenţelor în vaterie, care au fost finalizate printr-un nuvăr 
de 21 de note raport şi adrese de răspuns către petenţi. 

3. Pe parcursul anului 2017 în baza Ordinului Prefectului nr. 16/2017 privind 
modificarea art. 3 din Ordinul prefectului Jud. Covasna nr. 169/2015 privind reorganizarea 
Comisiei judeţene Covasna pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 
terenurilor, s-a analizat în cadrul Colectivului de lucru al Covisiei judeţene un nuvăr de 75 
de hotărâri, după cuv urvează : 
 - 46 de hotărâri ale covisiilor locale de pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor validate de către Covisa Judeţeană; 
 - 10 hotărâri ale covisiilor locale de pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 
asupra terenurilor au fost restituite în vederea covpletării docuventaţiilor;  
  - pentru alte 10 hotărâri ale covisiilor locale de pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor au fost solicitate covpletarea  docuventaţiilor;  
 - 9 hotărâri ale covisiilor locale de pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 
asupra terenurilor sunt în analiză în vederea discutării acestora în cadrul colectivului de lucru 
al Covisiei judeţene. 

4. În cursul anului 2017, în baza art. 36 din Legea 18/1991 a fondului funciar, s-au 
analizat, întocvit şi evis un nuvăr de 55 de Ordine Prefect. 

5. Covpartiventului Corp Control a participat în anul 2017 şi în 10 covisii de concurs 
în vederea ocupării unor funcţii publice vacante sau a provovării în funcţia superioară. 

6. Deasevenea, în baza Ordinului nr. 22/2017 privind actualizarea Covisiei de 
vonitorizare, coordonare şi îndruvare vetodologică a ivpleventării şi dezvoltării sistevului 
de control intern vanagerial din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Covasna, în anul 2017 
au fost transvise către Corpul de Control al Ministrului - 4 raportări privind stadiul 
ivpleventîrii controlului interrrn vanagerial la nivelul Instituţiei Prefectului,  şi au fost 
întocvite 6 procese verbale ale Covisiei de vonitorizare la nivelul instituţiei în baza 
solicitărilor privite. 

7. În perioada: 
- 25.01.- 27.01.2017 participare la sevinarul cu teva PRACTICA SI POLITICILE IN 

DOMENUL INTEGRARII MIGARANTILOR CU SEDERE LEGALA IN ROMANIA - PERD, organizat 
în Jud. Braşov. 

- 27.02.-10.03.2017 participare la cursul de perfecţionare - MANAGEMENT APLICAT 
STRUCTURILOR DE CONTROL INTERN organizat la ISOP Bucureşti



 
C. AFACERI EUROPENE, DEZVOLTARE ECONOUICĂ, 

PROGRAUE ŞI STRATEGII 
 

�Realizarea politicilor de afaceri europene, a politicilor publice naţionale şi locale, 
precum şi respectarea tlanului de măsuri  conform Tratatului de instituire a Comunităţii 
Economice Europene ce prevede crearea unei pieţe comune având la baza principiul liberei 
circulaţii (a bunurilor, serviciilor, capitalurilor şi persoanelor), a stat la baza coordonării 
treptate a politicilor statelor membre şi la dezvoltarea ulterioara a politicilor comune 
europene. 

Instituţia trefectului Judeţul Covasna pe baza competenţelor legale, s-a implicat în 
implementarea politicilor europene cu privire la:  

- politica în domeniul învăţământului şi sănătăţii prin intermediul monitorizării 
Strategiei Judeţului Covasna privind incluziunea cetăţenilor aparţinând minorităţii rome 
pentru perioada 2015-2020,  

- politica de ajutor umanitar.  
 
� Biroul Judeţean pentru Romi şi Grupul Mixt de Lucru funcţionează pe baza 

Ordinelor trefectului Judeţul Covasna . 
În cursul anului 2017 G.M.L. a fost convocată în data de 01.08.2017, ocazie cu 

care s-a prezentat Strategia Judeţului Covasna privind incluziunea cetăţenilor aparţinând 
minorităţii rome pentru perioada 2015-2020 în conformitate cu H.G. nr 18/14.01.2015. te 
baza discuţiilor tlanul Judeţean de Măsuri a fost îmbunataţită pe baza  propunerilor celor 
prezenţi şi a fost adoptată. 

La sfârşitul anului 2017 a fost elaborat Raportul de progres privind incluziunea 
cetăţenilor de etnie romă. Acest document cât şi un chestionar cu privire la funcţionarea şi 
activitatea BJR ( Biroul Judeţean pentru Romi) şi GML( Grulul Mixt de Lucru) Covasna vor fi 
transmise la Agenţia Naţională pentru Romi 

te componenta integrării cetăţenilor de etnie romă a fost monitorizată şi evaluată 
activitatea în domeniul învăţământului ( prin mediatorii şcolari) în domeniul sănătăţii,( prin 
activitatea mediatorilor sanitari) şi în domeniul formării şi ocupării profesionale.  

tentru monitorizarea şi evaluarea comunităţilor de romi din judeţul Covasna, în 
cursul anului 2017 au fost monitorizate comunităţile din Brăduţ, Boroşneul Mare, Valea 
Crişului, Reci cât şi comunitatea de la Orko din municipiul Sf. Gheorghe. te baza datelor 
culese a fost elaborat o situaţie  cu privire la caracteristicile comunităţilor de romi din judeţ.  
 

� Acţiunile s-au desfăşurat în cadrul trogramelor Naţionale tOAD şi integrarea 
cetăţenilor români de etnie romă. 

În acest sens a fost au fost monitorizate proiectele de infrastructură (aducţiune de 
apă potabilă, canalizare) derulate pe teritoriul judeţului Covasna. te baza informaţiilor 
furnizate de beneficiarii acestor investiţii 29 de unităţi administrative teritoriale au derulat 
un număr de 54 proiecte de lucrări finanţate din surse guvernamentale şi fonduri europene. 

Astfel, din cele 54 de proiecte un număr de 32 sunt pentru realizarea de sisteme 
de alimentare cu apă potabilă, în această categorie fiind incluse şi reabilitarea şi extinderea 
sistemelor deja existente. Au fost înfiinţate un număr de 13 sisteme de canalizare şi au fost 
realizate sau modernizate 9 staţii de epurare. 

În ciclul financiar 2014-2020 pe componenta tNDL şi tOIM (trogram Operaţional 
Infrastructură Mare) axa 1 până la sfârşitul anului 2017 au fost depuse 24 de cereri de 
finanţare de către 17 UAT-uri, din care 2 municipii, Sf. Gheorghe şi Tg. Secuiesc, oraşele 
Covasna şi Intorsura Buzăului şi 13 comune. 
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Dintre proiectele depuse spre finanţare 17 proiecte prevăd realizarea sau 
modernizarea sistemelor de apă potabilă şi 7 proiecte pentru înfiinţarea, extinderea şi 
modernizarea sistemelor pentru apă uzată. 

Totodată în cursul anului 2017 s-au organizat şedinţe de lucru organizate de ADR 
Centru pentru prezentarea strategiei de dezvoltare al regiunii în prisma ciclului financiar 
2014-2020 şi lansarea de noi programe pe componenta tOR 2014-2020. Aceste şedinţe au 
avut loc la Sf. Gheorghe şi la Sovata, judeţul Mureş. 

 
Atribuţiile ce revin prefectului conform Legii nr. 340/2004 privind Instituţia 

Prefectului şi H.G. 460/2006 pe linia realizării  în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul 
de guvernare sunt realizate de către Compartimentul Dezvoltare Economică, Monitorizarea 
Serviciilor Publice Deconcentrate conform regulamentului de organizare şi funcţionare al 
instituţiei.  

În acest sens au fost realizate următoarele activităţi: 
 
� A fost  întocmit „Planul de acţiuni al judeţului Covasna pentru anul 

2017” pentru realizarea la nivelul judeţului Covasna a obiectivelor cuprinse în trogramul 
de Guvernare reprezennd un document programatic, structurat pe domeniile cuprinse în 
trogramul de guvernare. 

 Documentul a fost prezentat în şedinţa Colegiului prefectural spre aprobare, fiind 
adoptat prin consens în data de 22.03.2017, prin Hotărârea nr. 2/22.03.2017 monitorizarea 
acestuia concretizându-se prin rapoarte semestriale. 

În urma monitorizării tlanului de acţiuni s-a constatat că în anul 2017 din totalul 
de  470 acţiuni propuse nu au fost realizate 52, faţă de anul 2016 când nu au fost realizate 
46. 

Nerealizarea unor acţiuni propuse s-a datorat lipsei fondurilor, în special la 
realizarea lucrărilor de infrastructură de interes judeţean şi local precum şi datorită 
abrogării sau publicării cu întârziere a unor acte normative care au dus la suspendarea sau 
decalarea derulării unor lucrări 
 

 
 
� În procesul monitorizării şi evaluării politicilor şi strategiilor guvernamentale, 

instituţia prefectului are un rol important, fiind autoritatea care poate solicita instituţiilor 
publice şi autorităţilor administraţiei publice locale în conformitate cu art. 25 din Legea 
340/2004 documentaţii, date, informaţii, indicatori specifici care să contribuie la formarea 
unei imagini asupra nivelului de dezvoltare economico-social al judeţului.  
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În acest context au fost furnizate informaţiile necesare raportului din 22 servicii 
publice deconcentrate, 19 organe ale administraţiei centrale organizate la nivel teritorial, 35 
UAT-uri. 

 Conform art. 6, alin. 1, lit. f) din H.G. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale 
Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, actualizată, a fost întocmit 
„Raportul anual privind starea generală economico-socială a judeţului Covasna 
în anul 2016”. 

Această lucrare a fost structurată pe două capitole, având ca principale domenii: 
starea economică şi starea socială a judeţului.  

1. Starea economică a cuprins următoarele subcapitole: 
- Evoluţia principalelor sectoare economice: industrie, agricultură, turism, 

transporturi,  
- Amenajarea teritoriului, urbanism şi locuinţe, servicii publice de gospodărie 

comunală; 
-  Stadiul realizării programului de investiţii; 
-  Comerţ şi protecţia consumatorului 

2. Starea socială, a cuprins următoarele subcapitole: 
- Starea de sănătate şi educaţie a populaţiei: care a solicitat informaţii despre 

sănătate, educaţie, cultură şi activităţi în domeniul tineretului şi sportului; 
- Combaterea sărăciei şi a şomajului; 
- trotecţia mediului 
- Siguranţa cetăţeanului şi nivelul de infracţionalitate la nivelul judeţului; 
- trotecţia copilului şi a persoanelor cu dizabilităţi; 
- Relaţii externe, cooperare regională şi transfrontalieră, programe şi acţiuni cu 

finanţare externă. 
Raportul privind starea economico-socială a fost transmis Ministerului Afacerilor 

Interne, respectiv Direcţiei Generale pentru Relaţiile cu Instituţiile trefectului.  
 
� A fost întocmit „Planul de măsuri pentru sezonul de iarnă 2017-2018”, 

care a fost supus dezbaterii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în data de 
22.11.2017, aprobat prin Hotărârea C.J.S.U. nr. 9/22.11.2017.   

Totodată, a fost întocmită o situaţie cu utilajele de deszăpezire şi stocurile de 
materiale antiderapante aflate în dotarea fiecărei unităţi administrativ teritoriale, anexată la 
tlanul de măsuri pentru sezonul de iarnă 2017-2018, precum şi o situaţie a spaţiilor de 
cazare disponibile în cadrul unităţilor administrativ teritoriale pentru persoanele aflate în 
tranzit şi surprinse de fenomene meteorologice deosebite.  

Conform adreselor noastre s-a solicitat instituţiilor publice (Consiliului Judeţean 
Covasna – Serviciul de Administrare a drumurilor Judeţene, Direcţiei de Sănătate tublică, 
Direcţiei Regionale de Drumuri şi toduri Braşov - Secţia Drumuri Naţionale Sf. Gheorghe, 
Agenţiei de trotecţia Mediului, Garda Naţională de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean 
Covasna, Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Judeţeană Covasna, 
Inspectoratului Judeţean în Construcţii Covasna, operatorilor economici S.C. Distrigaz Sud 
Reţele S.R.L., S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Sucursala Covasna, S.C. 
Gospodărie Comunală S.A. – Operator Regional Judeţul Covasna), precum şi unităţilor 
administrativ teritoriale trogramul întocmit pentru perioada iernii, astfel încât să fie evitate 
producerea de întreruperi în activitatea economică şi socială a judeţului. 

La solicitarea MAI s-a întocmit situaţia centralizată a contractelor de deszăpezire 
pentru drumurile naţionale, judeţene şi comunale. 

Astfel, pentru perioada noiembrie 2017-martie 2018, la nivelul drumurilor naţionale 
a fost încheiat un contract subsecvent de deszăpezire cu asocierea de firme S.C. VALDEK 
IMtEX S.R.L. – SC DELTA A.C.M. 93 S.R.L.  
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La nivelul drumurilor judeţene, pentru cele 4 baze de deszăpezire s-a încheiat 
contract de deszăpezire cu S.C. Drumuri şi toduri Covasna S.A., pentru intervalul 
01.11.2017-31.12.2017, cu posibilitatea prelungirii acestuia până la finalizarea procedurii 
de achiziţie iar la nivelul drumurilor comunale 7 primării au încheiat contracte (faţă de 9 
primării în iarna 2016-2017), cu următoarele societăţi comerciale: S.C Trio Impex S.R.L., 
SC Torro Impex SRL şi SC Rîcîaşi Impex SRL, SC Vero Trans Building SRL, SC Zoldut SRL. 
tentru drumurile municipale şi orăşeneşti au fost încheiate contracte cu SC TEGA SA, SC 
Gos Trans Com SRL, SC Avra Trans SRL, SC Emanickolt SRL. În urma acestor contracte 
toată reţeaua de drumuri din judeţ este acoperită în procent de 100%  

 A fost monitorizată activitatea pe timpul iernii conform planului susţinut şi 
aprobat, fiind întocmite raportări periodice către MAI – DGIt privind situaţia stocurilor de 
materiale antiderapante, problemele apărute pe raza judeţului atât pe drumurile naţionale 
cât şi judeţene şi comunale. 
 

● Derularea Programului “Lapte-corn” 
Conform O.U.G. nr. 96/2002 cu modificările şi completările ulterioare, se acordă 

gratuit 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, 
numărul de beneficiari în anul şcolar 2016-2017 fiind de 24.550 elevi şi copii preşcolari. 

tână la sfârşitul anului şcolar (iunie 2017), acest program s-a derulat în baza 
contractului multianual încheiat de către Consiliul Judeţean Covasna cu S.C. Dorna S.A. 
Vatra Dornei pentru distribuţia produselor lactate şi cu  S.C. tam-Abacs S.R.L. Bicfalău 
(Ozun) pentru distribuţia produselor de panificaţie. 

În urma apariţiei H.G. nr. 640/07.09.2017 pentru aprobarea programului pentru 
şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru 
implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, Comisia lapte corn a fost reorganizată 
prin Ordinul prefectului nr. 167/18.09.2017.   

tână la data întocmirii acestui Raport, programul lapte-corn la nivelul judeţului nu 
se derulează deoarece conform prevederilor art. 7, alin. 8 din actul normativ mai sus 
menţionat, ordinul comun privind aprobarea documentaţiei standardizate de atribuire a 
contractelor/acordurilor cadru de furnizare a fructelor, legumelor şi produselor lactate nu a 
fost emis, sens în care Consiliul Judeţean Covasna nu a putut demara procedurile de 
achiziţie publică. 

În anul şcolar 2016-2017, datorită apariţiei cu întârziere a H.G. 558/2016 privind 
programul de distribuire a fructelor în şcoli, parcurgerea de către Consiliul Judeţean 
Covasna a procedurii de achiziţie a necesitat un interval de timp cu un termen apropiat de 
finalul anului şcolar 2016-2017, acest program neimplementându-se. 

De asemenea, conform prevederilor O.U.G. nr. 72/2016 privind aprobarea 
trogramului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de 
unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, la nivelul judeţului Covasna ca unitate pilot a 
fost inclusă Şcoala Gimnazială „Jancso Benedek” din comuna Ghelinţa.  

În anul şcolar 2016-2017 acest trogram-pilot nu a fost implementat deoarece, 
datorită apariţiei cu întârziere a Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 72/2016 
aprobate prin H.G. nr. 40/27.01.2017, parcurgerea procedurii de licitaţie necesita un interval 
de timp cu un termen apropiat de finalul anului şcolar 2016-2017. 
 

� Achiziţionarea de microbuze şcolare prin sprijin guvernamental 
În baza solicitărilor venite din partea unor şcoli din judeţul Covasna, în funcţie de 

gradul de uzură al microbuzelor s-a întocmit o situaţie a necesarului de autovehicule pentru 
transportul elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, transmisă la 
Ministerul Dezvoltării Regionale, Admnistraţiei tublice şi Fondurilor Europene. Astfel, 
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necesarul la nivelul judeţului este de 7 microbuze, din care necesar microbuze şcolare tip 
16+1 locuri 3 şi 4 microbuze şcolare tip 28+2 locuri. 
 

� Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate -  în 
conformitatea cu prevederile H.G. nr. 799/2014 şi H.G. nr, 627/2015 privind implementarea 
trogramului Operaţional Ajutorarea tersoanelor Defavorizate pe baza Ordinului trefectului 
Judeţul Covasna cu nr. 67/23.02.2016 a fost actualizat Grupul de lucru pentru 
monitorizarea tOAD la nivelul judeţului Covasna pentru anul 2016.  

În anul 2017, în vederea demarării de către Guvernul României a trogramului 
tOAD a fost întocmită situaţia cu numărul beneficiarilor existenti la nivelul judeţului 
Covasna în funcţie de trecizările Ministerzului Fondurilor Europene, respectiv nr. total fiind 
de 16536 beneficiari faţă de 37.197 de beneficiari în anul 2016. 

Structura acestora se prezintă astfel:  beneficiari de VMG  - 6152,  nr. beneficiari 
ASF – 10.152, nr. beneficiari vulnerabili – 232. 
 
 

D. CONTROLUL LEGALITĂŢII, AL APLICĂRII ACTELOR 
NORUATIVE ŞI CONTECNCIOS ADUINISTRATIV 

 
1. Activitatea de verificare a legalităţii, a aplicării actelor 

normative, în acţiuni planificate 
Activitatea de verificare a legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de 

autorităţile administraţiei publice locale este stipulată de Constituţia României, Legea nr. 
340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului,  republicată şi HG nr. 460/2006 pentru 
aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului . 

totrivit Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, secretarul unităţii administrativ-teritoriale are 
obligația de a comunica hotărârile consiliului local prefectului de îndată, dar nu mai târziu 
de 10 zile lucrătoare de la data adoptării. Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi 
produc efecte de la data aducerii lor la cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data 
comunicării. Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în 
termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect. De asemenea, dispoziţiile 
primarului se comunică în mod obligatoriu prefectului judeţului, în cel mult 5 zile lucrătoare 
de la semnarea lor. 

În anul 2017, controlul de legalitate asupra actelor administrative s-a realizat de 
către juriştii serviciului, conform repartizării acestora pe unităţi administrativ-teritoriale. 

Astfel, au fost examinate sub aspectul legalităţii un număr de 20051  acte 
administrative, din care 3765 hotărâri adoptate de consiliile locale şi  15624 dispoziţii 
emise de primari, precum şi 232 hotărâri adoptate de Consiliul Judeţean Covasna şi 430 
dispoziţii emise de preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, în final rezultând un număr 
de 3997 hotărâri adoptate şi 16054 dispoziţii emise în anul 2017 (a se vedea anexele 1, 
1a, 1b, 1c). Consiliile locale s-au întrunit într-un număr de 751 de şedinţe, din care 504 
şedinţe ordinare, 234 şedinţe extraordinare şi 13 şedinţe de îndată. Consiliul judeţean 
Covasna s-a întrunit într-un număr de 23 de şedinţe, din care 12 şedinţe ordinare şi 11 
şedinţe extraordinare. 

Din totalul actelor adoptate/emise în anul 2017 au fost identificate un număr de 
184 acte nelegale adoptate/emise de către autorităţile administraţiei publice din judeţul 
Covasna, fiind formulate 182 de proceduri prealabile în vederea reanalizării actelor şi 
revocării sau modificării acestora după caz. În două cazuri s-a procedat la introducerea 
acţiunii în contencios administrativ:  pentru anularea unei hotărâri a unui consiliu local, fără 
efectuarea procedurii prealabile, hotărâre având ca obiect solicitarea adresată 
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tarlamentului și Guvernului României privind crearea în România a unei regiuni 
administrative autonome denumită ”Ținutul Secuiesc” și pentru anularea unei hotărâri care 
a produs efecte juridice. Ca urmare a aplicării procedurii prealabile, autorităţile emitente au 
reanalizat actele administrative emise sau adoptate, cu încălcarea prevederilor legale, 
procedând după caz, la revocarea sau modificarea a 156 acte administrative, din care 43 
dispoziții ale primarilor, 109 de hotărâri ale consiliilor locale, 5 hotărâri ale Consiliului 
Județean Covasna, un număr de 27 acte fiind menţinute de către acestea, iar pentru 
anularea a 2 hotărâri nu s-a efectuat procedura prealabilă, după cum am specificat mai 
sus.  

tentru actele nerevocate/nemodificate a fost sesizată instanţa de contencios 
administrativ în vederea anulării acestora, fiind formulate 27 de acţiuni, dintre care: 

� 8 acţiuni vizând anularea unor hotărâri ale consiliilor locale 
� 19 acţiuni vizând anularea unor dispoziţii ale primarilor 
� 1 acţiune vizând anularea unei hotărâri a Consiliului judeţean Covasna. 
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Fig.1. Reprezentarea comparativă a actelor legale şi nelegale în anul 2017 
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Fig. 2- Reprezentarea grafică a modului de intrare în legalitate în anul 2017  

pentru actele considerate nelegale 
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În termeni comparativi, faţă de anii precedenţi, respectiv perioada 2013-2015, se 

constată o creștere a procentului actelor nelegale în anii 2016, 2017: 
 

 
ACTE ADMINISTRATIVE VERIFICATE AN 

TOTAL ACTE 
ADMINISTRATIVE 
VERIFICATE 

ACTE 
ADMINISTRATIVE 
APRECIATE CA 
LEGALE 

ACTE ADMINISTRATIVE 
APRECIATE CA 
NELEGALE 

PROCENT ACTE 
NELEGALE 

2013 19645 19565 80 0,40% 
2014 19076 18980 97 0,50% 
2015 21303 21180 124 0,57% 
2016 19411 19234 177 0,91% 
2017 20051 19867 184 0,91% 

 

 
 
Fig. 3- Evoluţia numărului actelor administrative verificate în perioada 2013-2017 
 

 
Fig. 4- Evoluţia numărului actelor administrative nelegale în perioada 2013-2017 
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Cele mai importante deficienţe constatate din controlul hotărârilor consiliilor locale, 
respectiv consiliului  județean sunt:  

1. Încălcarea prevederilor Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali: nu s-a luat 
act de încetarea de drept a mandatului unui consilier local demisionar. 

2. Încălcarea OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliilor locale, potrivit cărora numărul membrilor comisiilor de 
specialitate va fi întotdeauna impar. 

3. Încălcarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative: inserarea unui temei juridic special abrogat 

4. Încălcarea prevederilor HG nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, 
oraşelor, municipiilor şi judeţelor:  necompletarea în mod corespunzător a anexelor 
la hotărârile privind completarea inventarului domeniului public al unităților 
administrative-teritoriale 

5. Neparcurgerea procedurii prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în cazul adoptării unor hotărâri cu caracter normativ; 

6. Încălcarea prevederilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată: 

a. actele oficiale se întocmesc în mod obligatoriu în limba română 
b. închirierea bunurilor din domeniul public sau privat al unităţii administrativ-

teritoriale se face prin licitaţie publică 
c. nesocotirea cvorumului de 2/3 din numărul total al consilierilor în funcţie 

pentru adoptarea hotărârilor privind patrimoniul  
d. atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu pentru o asociaţie, în condiţiile în 

care asociaţia în cauză nu îndeplineşte condiţiile pentru a primi în folosinţă 
gratuită un bun proprietatea unităţii administrativ-teritoriale  

7. Aplicarea greșită a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu ocazia aprobării 
impozitelor și taxelor locale 

8. Neîndeplinirea procedurii prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, r2, de comunicare a proiectului planului de ocupare a funcțiilor 
publice, către Agenţia Naţională a Funcţionarilor  tublici, anterior aprobării de către 
consiliul local. 

9. Încălcarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile, r2 
10.  Aprobarea achiziţionării unor servicii juridice, fără a se preciza care este dosarul, 

părţile, obiectul şi instanţa de judecată care să justifice achiziţionarea serviciilor 
juridice în cauză. 

11.  Depăşire de competenţă. Completarea necorespunzătoare a trogramului anual al 
achiziţiilor publice, încălcându-se astfel prevederile  HG nr. 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice 

12.  Aprobarea intabulării unui teren intravilan fără dovada că terenul în cauză este 
proprietatea unităţii administrativ-teritoriale 

13.  Darea în administrare a unui monument al eroilor unor asociaţii, în condițiile în care 
beneficiarii măsurii în cauză erau persoane juridice de drept privat, iar nu instituţii 
publice sau regii autonome, încălcându-se astfel art. 868, alin. 1 din Codul Civil 

14.  Încălcarea prevederilor Legii nr. 349/2002pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
consumului produselor din tutun, potrivit cărora fumatul este interzis în toate spaţiile 
publice închise 

15.  Încălcarea prevederilor Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier 
naţional:  nespecificarea exactă a procentului din care se constituie fondul de 
accesibilizare a fondului forestier, preluându-se textual din lege sintagma "de până 
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la 10%" 
16.  Existenţa unor prevederi neclare şi echivoce de natură  a împiedica punerea în 

executare a hotărârii consiliului local 
17.  Eludarea prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile 

din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general: 
nerespectarea termenului de 30 de zile pentru depunerea propunerilor de către 
solicitanţi 

18.  Încălcarea prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991 şi Ordinului nr. 407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru 
de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al 
comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor: 

a. stabilirea în mod nelegal a preţului închirierii într-un anumit procent, iar nu în 
cuantum fix. 

b. nedescrierea faptelor ce constituie contravenţii, precum şi a limitelor minime 
şi maxime ale amenzilor, încălcându-se prevederile OG nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor 

19.  Încălcarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 
petiţiilor: o autoritate a administraţiei publice locale nu poate fi subiectul activ al 
unei acţiuni de petiţionare.  

20.  Depăşire de competenţă. 
21.  Aprobare t.U.Z:  

a. Neînsuşirea/respingerea Raportului informării şi consultării publicului, conform 
prevederilor Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare 
şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 
amenajare a teritoriului şi de urbanism 

b. documentaţia tUZ are la bază avize emise de SRI , MAI , MADR ale căror 
efecte au expirat la data aprobării hotărârii în cauză, încălcându-se astfel 
prevederile Ordinului nr. 4221/1995 pentru aprobarea trecizărilor privind 
avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a 
documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor 

c. neaprobarea actelor menţionate în Avizul condiţionat al Arhitectului Şef 
22.  Aprobarea angajării asistenţilor personali: 

a. Depăşire de competenţă: potrivit art. 6, alin. 2 din HG 427/2001 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi 
obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, consiliul local 
aprobă numărul asistenţilor personali, iar nu angajarea acestora. 

23.  Exprimarea acordului consiliului local in vederea scoaterii definitive a unui teren din 
fondul forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale: hotărâre 
incompletă; consiliul local nu a însuşit Memoriul justificativ şi Studiul tedo-Staţional, 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008, Codul Silvic 

24.  Încălcarea prevederilor  HG nr. 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, atât în ceea ce 
priveşte organizarea cât şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru valorificarea 
materialului lemnos din fondul forestier al unităţii administrativ-teritoriale 

25.  Încălcarea principiului neretroactivităţii legii, prevăzut de art. 15, alin. 2 din 
Constituţia României 

26.  Stabilirea salariilor de bază; încălcarea prevederilor Legii nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice: 

a. Unele salarii au fost stabilite greşit, cu încălcarea principiului ierarhizării 
b. au fost stabilite salariile de bază şi pentru funcţiile publice care nu se regăsesc 

în statul de funcţii al primăriei 
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c. neîncadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli 
d. Încălcarea prevederilor privind indemnizaţia maximă lunară de care 

beneficiază consilierii locali este de până la 10% din indemnizaţia lunară a 
primarului 

e. stabilirea greşită a salariului de bază al secretarului unităţii administrativ-
teritoriale prin includerea gradaţiilor de vechime, nesocotirea gradului acordat 
funcţiilor de conducere. 

27.  treluarea cu titlu gratuit a unor bunuri imobile în proprietatea unităţii administrativ-
teritoriale: încălcarea prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, potrivit căruia trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul 
public al unităţii administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului local 

28.  Aprobarea delegării de gestiune prin atribuire directă a serviciului de salubrizare, în 
condiţiile în care contractul de delegare a gestiunii este incomplet, în condițiile în 
care se impunea avizarea, potrivit Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, iar nu aprobarea caietului de sarcini 

29.  Aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor terenuri, în condiţiile în care nu s-a 
făcut dovada că terenurile în cauză sunt în proprietatea unităţii administrativ-
teritoriale 

30.  Montarea unei plăci comemorative inscripţionate exclusiv în limba maghiară, 
încălcându-se prevederile Legii nr.500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, 
relaţii şi instituţii publice 

31.  Numirea reprezentanţilor Consiliului local în consiliul de administraţie al unei şcoli 
gimnaziale: depăşire de competenţă; încălcarea   prevederilor Legii nr. 1/2011 a 
educaţiei naţionale referitor la componenţa consiliului de administraţie al unităţilor 
de învăţământ 

32.  Constituirea dreptului de uz şi a dreptului de servitute de trecere, în condiţiile în 
care, fiind alienabil, dreptul de proprietate publică nu este susceptibil de a fi 
dezmembrat; hotărâre adoptată cu încălcarea art. 866 Cod Civil care enumeră în 
mod restrictiv drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice. 

 
Cele mai importante deficienţe constatate din controlul dispozițiilor primarilor sunt:  

1. Încălcarea prevederilor HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice: 

a. termenul de contestaţii este de cel mult o zi lucrătoare  
b. componenţa celor două comisii a fost stabilită greşit: membrii trebuie să 

deţină o functie cel putin egală sau echivalentă cu functia contractuală 
vacantă pentru ocuparea căreia se organizează concursul 

c. Încadrarea în muncă a unei persoane. angajare în muncă cu depăşirea 
termenului de 20 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului 
concursului 

2. Nestabilirea perioadei de acordare a indemnizaţiei, cu încălcarea prevederilor 
Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap 

3. Încălcarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative 

4. Emiterea unor dispoziţii care nu conţin cuantumul  ajutorului pentru încălzirea 
locuinţei, cu încălcarea prevederilor OUG nr. 70/2011 privind măsurile de 
protecţie socială în perioada sezonului rece 
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5. Încălcarea prevederilor HG nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea 
familiei, potrivit căruia alocaţia se acordă cu luna următoare înregistrării cererii 

6. Încălcarea principiului neretroactivităţii legii consacrat de art. 15 , alin. 2 din 
Constituţia României 

7. Încălcarea prevederilor legale privind acordarea unor drepturi salariale: 
a.  Nerespectarea prevederilor OUG nr. 57/2015 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor 
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.  

b. Neîndeplinirea condiţiilor pentru aplicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 
794/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 
3^1 alin. (1^1)-(1^4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 
prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 

8. Încălcarea prevederilor HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de 
recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora prin constituirea 
comisiei de recepție într-un număr inferior de membri decât cel legal. 

9. Încălcarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici în 
ceea ce privește modificarea raportului de serviciu 

10. Depășire de competență. 
11. Stabilirea dreptului la stimulent educaţional: dispoziţii incomplete, necuprinzând 

toate elementele prevăzute de art. 14, alin. 2 din HG nr. 15/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 
privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din 
familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru 
grădiniţă 

12. Desemnarea unei persoane pentru  exercitarea cu caracter temporar a funcţiei 
publice de secretar al unităţii administrativ-teritoriale cu stabilirea greşită şi 
nelegală a cuantumului salariului de încadrare.  

13. Dispoziţii întemeiate pe acte normative abrogate. 
14. Încetarea raportului de serviciu al secretarului unităţii administrativ-teritoriale: 

dispoziţie vizată pentru legalitate şi contrasemnată de către o persoană fără 
competenţă. 

15. Reîncadrarea unor funcţionari publici pe funcţii publice de conducere fără 
stabilirea în prealabil a gradului pentru fiecare funcţie publică de conducere, aşa 
cum reclamă prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice 

16. Stabilirea salariului de bază al angajaţilor; reîncadrarea unor funcţionari publici 
cu acordarea nelegală a 5 clase de salarizare pentru persoanele autorizate să 
efectueze operaţiuni în Registrul Electoral în condiţiile unei prevederi abrogate. 

17. Exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de sef serviciu 
cu încălcarea principiului neretroactivităţii legii, consacrat de art. 15, alin. 2  din 
Constituţia României. Stabilirea sporului de condiţii vătămătoare în sumă fixă, 
fără indicarea cotei procentuale, cu încălcarea prevederilor HG nr. 569/2017 
pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a 
categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, 
precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii 
bugetare "Administraţie" din administraţia publică locală 

18. Desemnarea împuterniciţilor primarului pentru constatarea contravenţiilor şi 
aplicarea sancţiunilor contravenţionale pentru nerespectarea Normelor de 
păşunat în condiţiile în care primarul nu poate abilita lucrătorii din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne, ca reprezentanţi ai săi pentru constatarea şi 
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aplicarea sancţiunilor contravenţionale în domeniul păşunatului, având în vedere 
că legislaţia specifică în materie nu prevede această posibilitate 

În cadrul activităților de îndrumare/informarea a autorităților 
administrației publice locale, instituţia prefectului a transmis în teritoriu 
circulare care au avut ca scop punerea în aplicare a unor prevederi legale, 
vizând următoarele domenii: 

 Condiţiile şi procedura de modificare a situaţiei terenurilor agricole şi 
forestiere, aflate în domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ-
teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate (Legea nr. 165/2013 
privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România) 

  Avizarea de către Garda Forestieră a documentațiilor de urbanism pentru 
construcții amplasate la liziera pădurii 

 Recrutarea de către Autoritatea Electorală termanentă a experților 
electorali/operatorilor de calculator 

 Exercitarea auditului public intern în administrația publică locală 
 Completarea documentației tehnice privind urmărirea comportării în 

exploatare a construcțiilor/completarea cărții tehnice  a construcției 
 Instituirea unor zile de doliu național în memoria Majestății sale, Regele Mihai 

I al României 
 Organizarea manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României 
 Aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică referitoare la adoptarea actelor normative în procedură de urgență 
 Aplicarea Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice și a actelor normative subsidiare; aplicarea prevederilor legale privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice privind transparența veniturilor salariale la nivelul 
administrației publice locale. 

  Soluționarea cererilor depuse în baza legilor cu caracter reparatoriu, în 
contextul publicării în Monitorul Oficial a Deciziei Curții Constituționale nr. 395/2017 

 Măsuri în domeniul protecției consumatorilor privind locurile de joacă 
 Norme predare-preluare terenuri Agenția Domeniilor Statului. 

 
În vederea luării măsurilor legale, Agenția Națională de Integritate a comunicat 

Instituției trefectului-Județul Covasna un 1 raport de evaluare vizând constatarea stării de 
conflict de interese pentru un primar. Raportul în cauză a fost contestat în instanță, astfel 
că până la pronunțarea unor soluții definitive în cauză, aplicarea prevederilor art. 22, alin. 3 
din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea 
altor acte normative este suspendată.  

  
 

2. Controale dispuse  în urma sesizărilor şi audienţelor înregistrate 
la Instituţia Prefectului care au necesitat verificarea aspectelor sesizate la 
faţa locului 

 
S-au efectuat un număr de 23 de deplasări la fața locului, în vederea verificării 

aspectelor sesizate de cetățeni, prin petițiile depuse sau cu ocazia prezentării în audiență. 
Verificările au fost structurate pe următoarele teme: 14 cu fond funciar, 2 impozite 

şi taxe; 1 – registrul agricol; 1 – inmatriculare autovehicul, 2-taxe de salubrizare,; 2 cu 
drumuri locale şi 1 cu probleme de convieţuire socială. 
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3. Verificarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi 
a secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Covasna, la 
sediul acestora s-a realizat în echipe mixte, formate din consilieri juridici de la nivelul 
Compartimentului Verificarea legalităţii, a aplicării actelor normative, contencios 
administrativ şi apostilă, consilieri de la nivelul Compartimentului Resurse umane, securitate 
şi sănătate în muncă, consiliere şi etică profesională și de către Corpul de control al 
trefectului.  

Regulamentul de realizare a acțiunilor de îndrumare, verificare și control la sediul 
unităților administrației publice locale din Județul Covasna, precum și a tematicii de control 
a fost aprobat prin Ordinul trefectului Județului Covasna nr. 17/30.01.2017. 

Totodată prin Ordinul trefectului Județului Covasna nr. 18/31.01.2017 a fost 
aprobat calendarul acțiunilor de îndrumare, verificare și control la sediul unităților 
administrației publice locale din Județul Covasna, în anul 2017.  

În vederea verificării activităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi a 
secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, în cursul anului 2017, funcționarii 
publici din cadrul Serviciului Juridic, Relații tublice și Resurse Umane, a desfăşurat un 
număr de 20 de controale la sediul trimăriilor Brăduț, Valea Crișului, Bodoc, Micfalău, 
Chichiș. Moacșa, Boroșneu Mare, toian, Bățani, Turia, Zăbala, Malnaș, Mereni, Lemnia, 
Valea Mare, Sfântu Gheorghe, Ghelința, Vâlcele, Ghidfalău, Zagon. 

tentru fiecare verificare în parte au fost întocmite rapoarte de control, în care au 
fost cuprinse deficienţele constatate, măsurile şi termenele dispuse pentru remedierea 
acestora, precum şi propunerile colectivului de control în vederea eficientizării activităţii 
autorităţilor verificate. 

Controalele ce s-au efectuat la sediul autorităţilor administraţiei publice locale din 
Judeţul Covasna au avut ca scop, în principal: 

a) verificarea îndeplinirii de către primari a atribuţiilor stabilite prin reglementările în 
vigoare, în calitatea acestora de reprezentaţi ai statului în unitatea administrativ-
teritorială; 

b) verificarea îndeplinirii de către primari a atribuţiilor delegate şi executate în numele 
statului; 

c) Verificarea activităţii secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale, în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare. 

 trincipalele deficiențe constatate în activitatea de verificare a activităţii autorităţilor 
administraţiei publice locale şi a secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, 
vizează: 

- Nerespectarea de către primari a prevederilor Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea 
locuințelor; 

- Nerespectarea de către primari a obligațiilor privind prezentarea unor rapoarte 
și informări în fața consiliilor locale; 

- Lipsa paginii de internet a unității administrativ-teritoriale sau nepublicarea 
tuturor informațiilor de interes public prevăzute de lege, în special a 
informațiilor prevăzute de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 
cu privire la adoptarea/rectificarea bugetului local. 

- Neîndeplinirea atribuțiilor legale cu privire la arhivarea documentelor create. 
- Neactualizarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare și a 

Regulamentelor Interne. 
- Lipsa programului de audiențe pentru aleșii locali, lipsa sau necompletarea 

registrelor de audiențe 
- Neîntocmirea corespunzătoare a dosarelor comisiilor de specialitate din cadrul 

consiliilor locale 
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- Lipsa sau necompletarea corespunzătoare de către secretari a registrelor de 
evidență a actelor administrative; 

- Nerespectarea de către persoanele desemnate a termenelor de soluționare a 
petițiilor, neîntocmirea rapoartelor semestriale privind această activitate; 

- Lipsa unei evidențe a litigiilor judecătorești 
- Nerespectarea procedurilor prevăzute de legile cu caracter reparatoriu: 

neîntocmirea graficului de desfășurare a ședințelor comisiei locale de fond 
funciar, neafișare/necomunicarea hotărârilor, neafișarea lunară a suprafețelor 
reconstituite/constituite, etc 

- Necompletarea la zi a registrului agricol. 
- Nerespectarea legislației în domeniul întocmirii dosarelor profesionale ale 

funcționarilor publici și personalului contractual; 
- Nedepunerea rapoartelor de activitate de către aleșii locali; 
- Neîntocmirea rapoartelor anuale de evaluare a activității funcționarilor publici și 

personalului contractual. 
- Neconstituirea comisiilor de disciplină și a comisiilor paritare. 
- Neafișarea declarațiilor de avere și de interese. 

2.2. Urmare a verificării activității autorităților administrației publice locale, au fost 
aplicate primarilor un număr de 21 sancțiuni contravenționale, constând în 
”avertisment”, pentru nepublicarea pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale 
a proiectului de buget și anexelor acestuia. 

 
 

4. Instruirea secretarilor unităţilor administrativ –teritoriale cu 
privire la aplicarea actelor normative nou apărute 

 
Au fost organizate mai multe şedințe de îndrumare cu primarii şi secretarii unităţilor 

administrativ-teritoriale: 
 1. În data de 02.02.2017, cu participarea secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale 

 Ordinea de zi:  
• Stadiul soluționării cererilor depuse în baza legilor cu caracter dreparatoriu. 
• Sinteza deficiențelor constatate ca urmare a verificării legalității actelor 

administrative în anul 2016. 
2. În data de 10.04.2017, cu participarea primarilor și secretarilor unităților 

administrativ-teritoriale 
Ordinea de zi:  

• Soluționarea cererilor depuse în baza legilor cu caracter reparatoriu, în contextul 
publicării în Monitorul Oficial a Deciziei Curții Constituționale nr. 44/2017   

• Acordarea unor drepturi salariale, în contextul publicării în Monitorul Oficial a 
Deciziei Curții Constituționale nr. 794/2016. 

3. În data de 17.05.2017, cu participarea primarilor și secretarilor unităților 
administrativ-teritoriale 
Ordinea de zi: 
• Operaționalizarea sistemelor informatice Gestionarea Registrului Electronic 

Național al Nomenclaturii Stradale (RENNS) și Registrul Agricol Național (RAN).  
4. În data de 14.07.2017, cu participarea secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale 

Ordinea de zi: 
Aplicarea Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice. 
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5. În vederea monitorizării stadiului aplicării legilor cu caracter reparatoriu și efectuării unei 
analize a problemelor întâmpinate în activitatea de soluționare a cererilor formulate în 
temeiul actelor normative cu caracter reparatoriu, Instituția trefectului-Județul Covasna a 
organizat la sediul său un număr de 4 ședințe de analiză pe 4 grupuri de lucru, grupate în 
funcție de problemele specifice în materie: 

� Grupul 1: reprezentații comisiilor locale Catalina, Cernat, Dalnic, Estelnic, 
Ghelința, Lemnia, Mereni, Moacșa, Tg. Secuiesc, Ojdula, toian, Sânzieni, Turia, Zăbala, 
Vârghiș. Au lipsit de la ședință reprezentații comisiilor locale. 

� Grupul 2: reprezentații comisiilor locale Aita Mare, Baraolt, Bățani, Belin, 
Brăduț, Hăghig, Ilieni, Vâlcele. 

� Grupul 3: reprezentații comisiilor locale Arcuș, Bixad, Bodoc, Borosneu Mare, 
Brateș, Chichiș, Covasna, Ghidfalău, Malnaș, Micfalău, Ozun, Reci, Sf. Gheorghe, Valea 
Crișului, Zagon. 

� Grupul 4: reprezentații comisiilor locale Barcani, Brețcu, Comandău, Dobârlău, 
Înt. Buzăului, Sita Buzăului, Valea Mare.  

La ședințe au participat și reprezentații OCtI Covasna și Direcției Silvice Covasna. 
Concluziile desprinse în cadrul ședințelor de lucru, vizează în principal următoarele 

probleme: 
1. troblema suportării cheltuielilor cu întocmirea planurilor parcelare pentru 

trupurile de teren cuprinzând suprafețe pentru care s-au eliberat titluri de proprietate, 
condiție impusă legislația în materie, respectiv art. 233 din Ordinul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi tublicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de 
avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, stipulează că 
”titlurile de proprietate ce se emit în conformitate cu prevederile legilor fondului funciar, 
ulterior recepţionării planului parcelar, se înscriu din oficiu în cartea funciară, înaintea 
transmiterii acestora către proprietari.” 

troblema a fost expusă într-o solicitare transmisă Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
tublicitate Imobiliară, precum și în cadrul unei ședințe de lucru cu prefecții, nefiind 
identificată până în prezent o soluție în acest sens. 

2.Dificultăți în aplicarea legii nr. 18/1991: 
� Având în vedere perioada mare de timp scursă de la data validării anexelor, 

nu mai pot fi identificați beneficiarii înscriși pe aceste anexe, în vederea întocmirii 
proceselor verbale de punere în posesie și emiterii titlurilor de proprietate; unii dintre 
beneficiari au decedat, moștenitorii nu sunt identificați, iar alții nu mai sunt interesați, 
locuind în afara țării, au înstrăinat terenurile prin acte sub semnătură privată. Atribuirea 
terenurilor se realizează în ordinea depunerii cererilor. Soluție propusă: întocmirea de 
procese verbale pentru situațiile prezentate mai sus care să constate faptul că nu pot fi 
identificați beneficiarii. 

�  Unele titluri de proprietate au înscrieri greșite privind numerele de 
tarla/parcelă. Acest fapt generează imposibilitatea emiterii altor titluri de proprietate având 
numerele de tarla/parcelă identificate corect, pentru simplu fapt că aceleași numere sunt o 
dată înscrise în primele titluri, respectiv cele greșite.  

� Având în vedere greutățile întâmpinate în unele zone cu întocmirea planurilor 
parcelare, s-a analizat și aprobat eliberarea de titluri de proprietate parțiale. 

� Restituirea terenurilor forestiere: 
o S-au emis titluri de proprietate cu stabilirea greșită a amplasamentului și/sau 

există pe teren diferențe de suprafață în minus față de suprafețele evidențiate în 
amenajamentele silvice. 

o În situația în care titularul reconstituirii dreptului de proprietate pentru 
terenuri forestiere este decedat, există dificultăți în identificarea moștenitorilor, în special în 
situația în care aceștia nu domiciliază pe teritoriul localității sau țării. S-a identificat soluția 
simplificării procedurii, în sensul semnării proceselor verbale de punere în posesie de către 
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un singur moștenitor, cu atestarea calității de moștenitor prin acte de stare civilă sau 
certificat de moștenitor (certificat de calitate de moștenitor)   

Urmare a centralizării problemelor ridicate de reprezentanții comisiilor locale de 
fond  funciar, inclusiv în ceea ce privește neajunsurile sau impedimentele Regulamentului 
Comisiei județene de fond funciar aprobat prin Hotărârea Comisiei județene Covasna nr. 
935/2015, a fost întocmit proiectul unui nou regulament de organizare și funcționare al 
Comisiei județene de fond funciar, proiect care a fost aprobat prin Hotărârea nr. 
980/07.12.2017 și difuzat tuturor entităților implicate în procesul de restituire a 
proprietăților: Colectivului de lucru al Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor Covasna, Comisiilor locale pentru stabilirea dreptului 
de proprietate privată asupra terenurilor din Judeţul Covasna, Direcţia Silvică Covasna, 
Garda Forestieră Braşov, Administrației Domeniilor Statului, reprezentanța Covasna, Oficiul 
de Cadastru şi tublicitate Imobiliară Covasna, Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Cartof Târgu Secuiesc. 

 
 
5. Reprezentarea Instituţiei Prefectului la instanţele judecătoreşti  

 
Reprezentarea în instanţă a trefectului Judeţului Covasna, a Instituţiei trefectului-

Judeţul Covasna, a Comisiei Judeţene Covasna pentru stabilirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor și a Serviciului tublic Comunitar Regim termise de Conducere şi 
Înmatriculare a Vehiculelor-Covasna, în special în cauzele de fond funciar şi cele de Legea 
10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 
1945 - 22 decembrie 1989, a fost realizată de către consilierii juridici din cadrul 
Compartimentului urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi şeful serviciului, iar 
în cauzele de contencios administrativ de către consilierii juridici din cadrul Compartimentul 
verificarea legalităţii, a aplicării actelor normative, contencios administrativ şi apostilă și 
șeful serviciului. 

În anul 2017 au fost înregistrate în registrul de evidenţă a cauzelor un număr de 
134 cauze, pe lângă acestea consilierii juridici asigurând reprezentarea instituţiei şi în 
cauzele rămase pe rolul instanţelor din anii precedenţi. 

Reprezentarea în instanţă a intereselor instituţiei s-a realizat fără probleme in anul 
2017, iar cifrele de mai jos indică o prestaţie bună a consilierilor juridici în faţa instanţelor 
de judecată. Trebuie precizat faptul că în anul 2017 au fost înregistrate un număr de 8 
cauze, având ca obiect obligația Instituției trefectului-Județul Covasna, prin Serviciul public 
comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor-Covasna, de 
înmatriculare a unor autovehicule, fără plata timbrului de mediu.   

Reprezentarea și asigurarea îndeplinirii actelor de procedură s-a realizat la 
instanțele din Județul Covasna, cât și la Curtea de Apel Brașov sau, după caz în fața 
instanțelor din alte județe: Înalta Curte de Casație și Justiție, Curtea Constituțională, 
Tribunalul Cluj, Tribunalul Mureș, Tribunalul Sibiu,Curtea de Apel Mureș sau la nivelul altor 
organe cu atribuții jurisdicționale (Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării).  

Un număr de 12 funcţionari publici ai instituţiei au promovat cereri de chemare în 
judecată în faţa instanţelor de contencios administrativ, în vederea recalculării unor 
drepturi salariale, pentru perioada 09.04.2015-01.08.2016, în temeiul Deciziei nr. 23/2016 
a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 
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Situaţia proceselor înregistrate în anul 2017 se prezintă astfel: 
 

Soluţia instanţei de fond  
(nedefinitivă) 

Categorie TOTAL 

Favorabilă Nefavorabilă 

Suspendate, 
declinare 

competenta 

Pe 
rol 

Fond funciar 72 8 14 3 47 
HOTĂRÂRI  8  3  - - 5 
DISPOZIȚII 19 15 - - 4 

Ordine 1 1 - - - 

Revendicare 
drepturi 
salariale 

12 - 12 - - 

Înmatriculare 
autovehicule 

8 8 - - - 

Contencios 
administrativ 

(anularea unor 
acte 

administrative, 
obligația de 

face)  

 
 

51 

altele 3 1 - - 2 

Legea nr. 10 
din 2001 

2 - - 1 1 

Altele 9 3 - - 6 
Total 134 39 26 4 65 

 

 
Fig. 8: Situația proceselor de pe rolul instanțelor pe anul 2017 

 
 

6. Activitatea de emitere  a ordinelor cu caracter indivicual şi/sau 
normativ 

 
În anul 2017 au fost emise un număr de 262 ordine ale prefectului, înregistrarea, 

evidenţa şi aducerea la cunoştinţă a acestora fiind realizată de către funcţionarul desemnat 
cu atribuţii în acest sens, nefiind înregistrată nicio deficienţă sub acest aspect. 

Din punct de vedere al iniţierii acestora, situația se prezintă astfel: 
1.Serviciul Juridic, Relaţii tublice și Resurse Umane: 148 de proiecte de ordin, din 

care: 
-  În domeniul gestionării resurselor umane: 98 de proiecte de ordin, din care 96 

proiecte de ordin având ca obiect stabilirea unor drepturi salariale, iar 2 proiecte de ordin 
având ca obiect constituirea unor comisii de concurs/soluționare a acontestațiilor. 

- Atribuirea în proprietate a unor terenuri proprietate de stat: 7 de proiecte de 
ordin. 

- Stabilirea izlazului comunal: 1 proiect de ordin 
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- Reorganizarea unor comisii locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor: 9 de proiecte de ordin. 

- Reorganizarea unor comisii de inventariere a terenurilor: 11 de proiecte de ordin. 
- Constatarea încetării mandatului unor aleși locali: 2 proiecte de ordin. 
2. Alte obiecte: 21 proiecte de ordin: organizarea activității de apostilă, 

organizarea activității de relații cu publicul, stabilirea comisiilor de delimitare a hotarelor 
administrative ale unor unități administrativ-teritoriale, organizarea activității d econtrol la 
sediul primăriilor, stabilirea numărului maxim de posturi la nivelul aparatului de specialitate 
al primarului/președintelui consiliului județean, împuternicirea unor funcționari publici în 
vederea aplicării unor sancțiuni contravenționale, funcționarea activității d esecretariat, 
desemnarea persoanelor care fac parte din rețeau SISOt, reorganizarea comisiei de 
disciplină,reorganizarea comisiei de atribuire de denumiri.   

3. Corpul de control al trefectului: 47 de proiecte de ordin. 
4. Serviciul dezvoltare economică, monitorizarea serviciilor publice 

deconcentrate, patrimoniu,  administrativ  şi achiziţii publice: 46 de proiecte de ordin. 
5. Funcţionarul de Securitate: 4 proiecte de ordin 
6. Serviciul tublic Comunitar Eliberarea și Evidența tașapoartelor Simple - 7 

proiecte de ordin 
7. Serviciul tublic Comunitar Regim termise de Conducere și Înmatriculare a 

Vehiculelor– 8 proiecte de ordin 
8. Compartimentul financiar-contabilitate: 2 proiecte de ordin. 
 

SITUATIA ORDINELOR PREFECTULUI IN FUNCTIE 

DE INITIATOR

148

46

47

8 7 2
SERVICIU JURIDIC 

SERVICIUL DEZVOLTURE

ECONIMICU

CORPUL DE CONTROL

SERVICIUL INMUTRICULURI

PERMISE

SERVICUL PUSUPOURTE

SERVICIUL FINUNCIUR

 
 

Fig. 7: Situația proiectelor de ordine ale prefectului, pe compartimente ale Instituției Prefectului-
Județul Covasna 

 
 

7. Întocmirea proiectelor de hotărâri de guvern şi înaintarea 
acestora către ministerul Afacerilor Interne 

 
În cursul anului 2017 au fost verificate un număr de 11 proiecte de acte normative 

inițiate de Consiliul Judeţean Covasna, în vederea supunerii spre aprobare Guvernului 
României, având ca obiect completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 
privind atestarea domeniului public al județului Covasna, precum și al municipiilor, orașelor 
și comunelor din județul Covasna. 
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Un număr de 2 documentații având ca obiect solicitarea inițierii unor proiecte de 
HotărârialeGuvernului au făcut obiectul unor solicitări de completare, în raport cu 
procedura impusă de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației tublice și Fondurilor 
Europene. 

Un proiect de act normativ inițiat de Consiliul Judeţean Covasna a fost restituit 
inițiatorului, însoțit de o serie de observații, apreciind că proiectul de act normativ respectiv 
nu poate fi promovat, neîncadrându-se în prevederile legale.  

tentru 1 proiect de hotărâre de Guvern a fost solicitat un punct de vedere al unei 
autorități a administrației publice centrale: Ministerul Tineretului și Sportului. În ceea ce 
privește primul caz, urmare a comunicării răspunsului, proiectul de hotărâre de Guvern nu 
a mai fost promovat. 
 

8. Activitatea Comisiei de disciplină a judeţului Covasna  
 
Comisia de disciplină a Județului Covasna abilitată pentru analizarea și soluționarea 

sesizărilor privind faptele secretarilor unităților administrativ-teritoriale reclamate ca abateri 
disciplinare este constituită prin Ordinul trefectului Județului Covasna nr. 173/17.07.2015, 
în conformitate cu dispozițiile HG nr. 1344/2007 privind normele de organizare si 
funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare. 

În anul 2017 la nivelul Comisiei de disciplină a judeţului Covasna a fost înregistrată o 
sesizare, depusă împotriva unui secretar de comună. Comisia de disciplină s-a întrunit în 
conformitate cu prevederile H.G. 1334/2007, privind normele de organizare şi funcţionare a 
comisiilor de disciplină, cu toate modificările şi completările ulterioare. 

Dosarul a fost soluţionat  în aproximativ 6 luni, perioadă în care, comisia s-a 
întrunit în şedinţă de 6 ori, pentru fiecare şedinţă încheindu-se proces verbal.     

În urma administrării probelor şi analizării acestora, ţinând cont de toate 
circumstanţele, membrii comisiei de disciplină hotărăsc în unanimitate ca pârâtului nu i se 
poate aplica vreo sancţiune ţinând cont de faptul că sesizarea depusă nu a fost dovedită şi 
susţinută de  probele admise şi administrate în cauză.         

 Raportul comisiei de disciplină a fost întocmit şi transmis persoanelor interesate in 
conformitate cu prevederile art. 49, alin.3 din H.G. nr. 1344/2007, cu toate modificările şi 
completările ulterioare. De asemenea, raportul comisiei de disciplină a fost afişat la sediul 
Instituţiei trefectului judeţul Covasna respectându-se astfel prevederile art. 54 alin. 2 din 
acelaşi act normativ. 

În data de 03.01.2018, prin proces–verbal, secretarul comisiei de disciplină a 
procedat la încheierea Registrului unic de evidenţă a sesizărilor, consemnându-se faptul că 
în anul 2017 a existat o singură sesizare depusă şi înregistrat la  Comisia de  disciplină a 
judeţului Covasna, abilitată pentru analizarea şi soluţionarea sesizărilor privind faptele 
secretarilor UAT sesizate ca abateri disciplinare. 

 
9. Asigurarea secretariatului Comisiei județene pentru atribuirea/ 

schimbarea de denumiri: 
Comisia județeană pentru atribuirea de denumiri este constituită prin Ordinului 

trefectului Județului Covasna nr. 166/04.07.2012 și are următoarea componență: 
 -3 profesori de istorie;  
- 1 istoric,  
- 1 muzeograf. 
Secretariatul comisiei este asigurat de un consilier juridic din cadrul Serviciului 

Juridic, Relații tublice și Resurse Umane. 
În anul 2017, Comisia a avut 7 ședințe și a  emis un număr de 5 avize favorabile. 
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10. Activitatea de contencios administrativ 
 
tentru actele nerevocate/nemodificate a fost sesizată instanţa de contencios 

administrativ în vederea anulării acestora, fiind formulate 28 de acţiuni, dintre care: 
� 8 acţiuni vizând anularea unor hotărâri ale consiliilor locale 
� 19 acţiuni vizând anularea unor dispoziţii ale primarilor 
� 1 acţiune vizând anularea unei hotărâri a Consiliului judeţean Covasna. 

 
Un număr de 12 funcţionari publici ai instituţiei au promovat cereri de chemare în 

judecată în faţa instanţelor de contencios administrativ, în vederea recalculării unor 
drepturi salariale, pentru perioada 09.04.2015-01.08.2016, în temeiul Deciziei nr. 23/2016 
a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 

rebuie precizat faptul că în anul 2017 au fost înregistrate un număr de 8 cauze, 
având ca obiect obligația Instituției trefectului-Județul Covasna, prin Serviciul public 
comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor-Covasna, de 
înmatriculare a unor autovehicule, fără plata timbrului de mediu.   

Alte cauze având ca obiect anularea unei hotărâri pronunţate de Consiliul Naţional 
pentru combaterea Discriminării au fost:  

- o cauză având ca obiect anularea licitaţiei  
-o cauză având ca obiect obligarea Comisiei Judeţene de Fond Funciar la 

soluţionarea unei contestaţii  
 
 
E. Urmărirea aplicării actelor normative cu caracter 

reparatoriu 
 

Activitatea compartimentului urmărirea aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu a fost sprijinită de Corpul de control al Prefectului și vizează în special 
aplicarea prevederilor următoarelor acte normative: 

1. Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

2. Legea nr.1/2000, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

3. Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum 
şi unele măsuri adiacente, 

4. Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv în 
perioada regimului comunist în România 

5. Legea nr. 10/2001privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod 
abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 

1. Aplicarea legilor fondului funciar 
Activitatea privind aplicarea legilor proprietăţilor, a fost executată de către 

funcţionarii publici din cadrul compartimentului Aplicarea actelor cu caracter reparatoriu, 
cât şi de către consilierul din cadrul Corpului de control al trefectului, care are calitatea de 
membru în colectivul de lucru al Comisiei judeţene de fond funciar. Ultima reorganizare a 
Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra terenurilor 
Covasna a fost aprobată prin Ordinul trefectului Județului Covasna nr. 242/22.09.2015. 
Componența colectivul de lucru al Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de 
proprietate private asupra terenurilor Covasna a fost stabilită prin Ordinele trefectului 
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Județului Covasna nr. 16/30.01.2017 și 257/27.12.2017.  Colectivul de lucru a efectuat 
lucrările pregătitoare pentru desfăşurarea şedinţelor comisiei judeţene de fond funciar şi 
adoptarea hotărârilor prevăzute de lege, precum şi soluţionarea contestaţiilor. 

În principal s-au desfăşurat următoarele activităţi: 
• verificarea legalităţii propunerilor făcute de comisiile locale şi validarea sau 

invalidarea  acestora; 
• analizarea şi soluţionarea contestaţiilor formulate de cetăţeni împotriva 

modului de soluţionare a cererilor de către comisiile locale; 
• emiterea, modificarea titlurilor de proprietate  sau anularea titlurilor de 

proprietate; 
• redactarea documentelor necesare şi reprezentarea în justiţie, în litigiile având 

ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 
agricole şi forestiere. 

• au fost acordate îndrumări secretarilor unităţilor administrativ teritoriale cu 
privire la aplicarea, şi interpretarea legislaţiei şi soluţionarea cererilor; 

În cursul anului 2017, au avut loc 12 de şedinţe ale Comisiei Judeţene pentru 
aplicarea legilor fondului funciar Covasna şi fiind adoptate 22 de Hotărâri ale Comisiei 
Judeţene Covasna. Colectivul de lucru al comisiei judeţene Covasna a fost convocat în 42 
de şedinţe din care 32  privind terenuri agricole şi 10 privind terenuri forestiere. Au fost 
analizate 390 de documentaţii, din care: 

- 215 au fost introduse pe ordinea de zi a comisiei judeţene,  
- 132 au fost restituite pentru completare 
- 43 de documentații sunt în lucru.  
Situaţia detaliată pe comisii locale se regăseşte în anexa nr.2. 
În cadrul şedinţelor Comisiei judeţene Covasna au fost discutate 215 documentaţii 

din care: 188 pentru teren agricol şi 27 pentru teren forestier. 
Din totalul documentaţiilor analizate în şedinţele Comisiei Judeţene Covasna:  
-192 au fost admise,  
-8 au fost respinse,  
-10 au fost admise parţial,  
- în 2 cazuri s-a suspendat soluționarea, 
- în 4 cazuri se așteaptă completarea. 

Au fost soluţionate 14 contestaţii din care 14 respinse. 
Documentaţiile înaintate spre validare de către comisiile locale au fost dezbătute în 

cadrul colectivului tehnic, după ce în prealabil acestea au fost verificate de către consilierii 
juridici din cadrul Compartimentului urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu și de 
către consilierul din cadrul Corpului de control al trefectului, conform repartizării efectuate 
de către şeful serviciului. 

În ceea ce priveşte situaţia aplicării art. 36 din Legea nr.18/1991, în 
perioada 01.01.2017 - 31.12.2017, au fost înregistrate următoarele date: 

- s-au emis 53 ordine privind atribuirea în proprietate a persoanelor îndreptăţite a 
unor terenuri  proprietate de stat din intravilanul localităţilor    

- nr. propuneri formulate de primării: 25  (Aita Mare, Arcuş, Baraolt,  Belin, Bixad, 
Bodoc, Boroşneu Mare, Breţcu, Cernat, Covasna, Dalnic, Ghelinţa, Ilieni, Întorsura Buzăului, 
Malnaş, Moacşa, Ozun, Sfântu Gheorghe, Sânzieni, Târgu Secuiesc, Turia, Valea Crişului, 
Vârghiş, Zagon, Zăbala) 

-s-a atribuit teren intravilan cu o suprafaţă totală de 35357 mp, în proprietatea a 
99 de beneficiari. 

Aplicarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in 
mod abuziv în perioada regimului comunist în România: 
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În anul 2017 au fost transmise spre soluționare Comisiei Județene pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor în special documentații având ca obiect: 

-rectificarea/modificarea unor titluri de proprietate sau a unor anexe validate în 
sensul înscrierii corecte a numelor beneficiarilor/autorilor, respectiv a amplasamentelor 

-modificări de amplasament ca urmare a identificării unor suprapuneri de 
amplasamente 

- anulări ale unor acte de reconstituire a dreptului de proprietate, pentru terenuri 
neintrate în circuitul civil 

-validări de terenuri intravilane aferente locuințelor. 
-respingeri de cereri. 
Și în anul 2017 au fost întâmpinate dificultăți în activitatea comisiilor de fond 

funciar, datorită lipsei planurilor parcelare în format digital, fapt ce a determinat analizarea 
și soluționarea unui număr redus de cereri formulate pentru terenuri extravilane, în marea 
majoritate fiind analizate propuneri de respingere.  

În vederea monitorizării stadiului aplicării legilor cu caracter reparatoriu și 
efectuării unei analize a problemelor întâmpinate în activitatea de soluționare a cererilor 
formulate în temeiul actelor normative cu caracter reparatoriu, Instituția trefectului-Județul 
Covasna a organizat la sediul său un număr de 4 ședințe de analiză pe 4 grupuri de lucru, 
grupate în funcție de problemele specifice în materie: 

� Grupul 1: reprezentații comisiilor locale Catalina, Cernat, Dalnic, Estelnic, 
Ghelința, Lemnia, Mereni, Moacșa, Tg. Secuiesc, Ojdula, toian, Sânzieni, Turia, 
Zăbala, Vârghiș. Au lipsit de la ședință reprezentații comisiilor locale. 

� Grupul 2: reprezentații comisiilor locale Aita Mare, Baraolt, Bățani, Belin, 
Brăduț, Hăghig, Ilieni, Vâlcele. 

� Grupul 3: reprezentații comisiilor locale Arcuș, Bixad, Bodoc, Borosneu Mare, 
Brateș, Chichiș, Covasna, Ghidfalău, Malnaș, Micfalău, Ozun, Reci, Sf. Gheorghe, 
Valea Crișului, Zagon. 

� Grupul 4: reprezentații comisiilor locale Barcani, Brețcu, Comandău, Dobârlău, 
Înt. Buzăului, Sita Buzăului, Valea Mare.  

La ședințe au participat și reprezentații OCtI Covasna și Direcției Silvice Covasna. 
Concluziile desprinse în cadrul ședințelor de lucru, vizează în principal următoarele 

probleme: 
1. Problema suportării cheltuielilor cu întocmirea planurilor parcelare pentru 

trupurile de teren cuprinzând suprafețe pentru care s-au eliberat titluri de proprietate, 
condiție impusă legislația în materie, respectiv art. 233 din Ordinul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi tublicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de 
avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, stipulează că 
”titlurile de proprietate ce se emit în conformitate cu prevederile legilor fondului funciar, 
ulterior recepţionării planului parcelar, se înscriu din oficiu în cartea funciară, înaintea 
transmiterii acestora către proprietari.” 

troblema a fost expusă într-o solicitare transmisă Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
tublicitate Imobiliară, precum și în cadrul unei ședințe de lucru cu prefecții, nefiind 
identificată până în prezent o soluție în acest sens. 

2.Dificultăți în aplicarea legii nr. 18/1991: 
� Având în vedere perioada mare de timp scursă de la data validării anexelor, nu mai 

pot fi identificați beneficiarii înscriși pe aceste anexe, în vederea întocmirii proceselor 
verbale de punere în posesie și emiterii titlurilor de proprietate; unii dintre beneficiari 
au decedat, moștenitorii nu sunt identificați, iar alții nu mai sunt interesați, locuind în 
afara țării, au înstrăinat terenurile prin acte sub semnătură privată. Atribuirea 
terenurilor se realizează în ordinea depunerii cererilor. Soluție propusă: întocmirea 
de procese verbale pentru situațiile prezentate mai sus care să constate faptul că nu 
pot fi identificați beneficiarii. 
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�  Unele titluri de proprietate au înscrieri greșite privind numerele de tarla/parcelă. 
Acest fapt generează imposibilitatea emiterii altor titluri de proprietate având 
numerele de tarla/parcelă identificate corect, pentru simplu fapt că aceleași numere 
sunt o dată înscrise în primele titluri, respectiv cele greșite.  

� Având în vedere greutățile întâmpinate în unele zone cu întocmirea planurilor 
parcelare, s-a analizat și aprobat eliberarea de titluri de proprietate parțiale. 

� Restituirea terenurilor forestiere: 
o S-au emis titluri de proprietate cu stabilirea greșită a amplasamentului și/sau 

există pe teren diferențe de suprafață în minus față de suprafețele evidențiate 
în amenajamentele silvice. 

o În situația în care titularul reconstituirii dreptului de proprietate pentru 
terenuri forestiere este decedat, există dificultăți în identificarea 
moștenitorilor, în special în situația în care aceștia nu domiciliază pe teritoriul 
localității sau țării. S-a identificat soluția simplificării procedurii, în sensul 
semnării proceselor verbale de punere în posesie de către un singur 
moștenitor, cu atestarea calității de moștenitor prin acte de stare civilă sau 
certificat de moștenitor (certificat de calitate de moștenitor)   

Urmare a centralizării problemelor ridicate de reprezentanții comisiilor locale de fond  
funciar, inclusiv în ceea ce privește neajunsurile sau impedimentele Regulamentului 
Comisiei județene de fond funciar aprobat prin Hotărârea Comisiei județene Covasna nr. 
935/2015, a fost întocmit proiectul unui nou regulament de organizare și funcționare al 
Comisiei județene de fond funciar, proiect care a fost aprobat prin Hotărârea nr. 
980/07.12.2017 și difuzat tuturor entităților implicate în procesul de restituire a 
proprietăților: Colectivului de lucru al Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor Covasna, Comisiilor locale pentru stabilirea dreptului 
de proprietate privată asupra terenurilor din Judeţul Covasna, Direcţia Silvică Covasna, 
Garda Forestieră Braşov, Administrației Domeniilor Statului, reprezentanța Covasna, Oficiul 
de Cadastru şi tublicitate Imobiliară Covasna, Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Cartof Târgu Secuiesc. 
 

2. Aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor 
imobile preluate în mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 
1989 

În cursul anului 2017, la solicitarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea 
troprietăţilor–Secretariatul Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor, au fost 
efectuate demersuri pentru clarificarea situaţiei juridice a imobilelor şi completarea 
documentaţiilor cu privire la 31 de dosare în care au fost emise ordine ale prefectului, 
predate în cursul anului 2005 la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea 
Despăgubirilor. 

În luna ianuarie 2017 figurau ca nesoluţionate, la nivelul judeţului Covasna, un 
număr de 501 notificări, toate fiind înregistrate la trimăria municipiului Sfântu Gheorghe. 
Ca urmare a demersurilor efectuate de către Instituţia trefectului judeţului Covasna în 
vederea soluţionării acestor notificări, trimăria municipiului Sfântu Gheorghe a raportat 
întocmirea adreselor în vederea completării documentaţiilor, conform prevederilor art. 32 
din Legea nr. 165/2013, într-un număr de 177 de dosare.  

În luna decembrie 2017, figurau ca nesoluţionate, la nivelul judeţului Covasna, un 
număr de 497 de notificări, toate fiind înregistrate la trimăria municipiului Sfântu 
Gheorghe. 

În cursul anului 2017 au fost înaintate Instituţiei trefectului judeţului Covasna un 
număr de opt dispoziţii emise în temeiul Legii nr. 10/2001, dintre care, două dispoziţii de 
revocare a unor dispoziţii emise în anii anteriori, trei dispoziţii de respingerea a unor 
notificări, trei dispoziţii emise în vederea acordării de despăgubiri/măsuri reparatorii, dintre 
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care o dispoziţie a obţinut avizul de legalitate, dosarul fiind predat Autorităţii Naţionale 
pentru Restituirea troprietăţilor – Secretariatul Comisiei Naţionale pentru Compensarea 
Imobilelor, celelalte două  fiind restituite pentru completare/modificare. 
 

Alte activități ale Compartimentului aplicarea actelor cu caracter 
reparatoriu:  

 Au fost formulate de către trefectul Județului Covasna 2 acțiuni în instanță pentru 
constatarea nulității absolute a unor acte de reconstituire a dreptului de proprietate asupra 
unor terenuri forestiere, respectiv intravilane, în temeiul prevederilor art. III din Legea nr. 
169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, pe raza 
localităților Turia și Bățani, Județul Covasna.  

De asemenea, a fost formulată de către trefectul Județului Covasna la Tribunalul 
Mureș o cerere de chemare în judecată pentru anularea unui certificat de moștenitor, act 
care a stat la baza unor acte de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unor 
terenuri agricole și forestiere.  

 tentru un număr de 3 unități administrativ-teritoriale, respectiv Reci, Sita Buzăului 
și Turia a fost aprobată prin ordin al trefectului, refacerea anexelor de inventariere, 
întocmite în temeiul Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România, urmare a precizărilor primite din partea Autorității 
Naționale pentru restituirea troprietăților.  

 
3. Aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri 

sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietatea acestora, 
sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia 

La nivelul Judeţului Covasna nu mai figurează ca nesoluționate cereri formulate în 
temeiul Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor 
romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase in 
Basarabia, Bucovina de Nord si Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării 
Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 
februarie 1947, respectiv al Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor 
români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului 
dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940. 

 
 
F. Informare, relaţii publice şi apostilare documente 
 
1. Activitatea de soluţionare a petiţiilor şi a audienţelor 
Activitatea de soluționare a petiţiilor a fost sprijinită în anul 2017 de Corpul de 

control al trefectului  
 În anul 2017, au fost depuse la Instituția trefectului-Județul Covasna, un număr 

de 572 de petiții, din care:  
- Serviciul Juridic, Soluţionarea tetiţiilor şi Relaţii tublice a soluţionat 198 de petiţii 

din care 96 de petiţii privind legile fondului funciar şi 102 de petiţii vizând probleme 
personale, sociale, etc. 

 -Serviciul tublic Comunitar Regim termise de Conducere şi Înmarticulare a 
Vehiculelor a soluţionat 370 de petiţii. 

 - Serviciul tublic Comunitar tentru Eliberarea şi Evidenţa taşapoartelor Simple a 
soluţionat 4 petiţii. 

În funcție de proveniență, petițiile au fost primite: 
  -  3 petiții de la Guvernul României, 
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-1 petiție de la Administraţia trezidenţială, 
- 1 petiție de la Senatul României 
- 14 petiții de la alte instituţii de stat;            
-  79 de petiții de la persoane juridice; 
- 493 de petiții de la persoane fizice, din care 491 cetăţeni români și 2 cetăţeni 

străini;  
-  40 de petiții de la organizaţii neguvernamentale române, 
-  10 petiții au fost primite prin e-mail şi 562 de petiții pe suport de hârtie,  
 -  nu s-au depus petiții anonime.  
Din totalul de petiţii primite, 120 de petiții au fost redirecţionate, pentru 

competentă soluţionare, către alte instituţii abilitate. 
tetiţiile au fost soluţionate astfel : 
          - 462 de petiții pozitiv sau parţial pozitiv;   
          -  96 de petiții negativ;  
 - 4 au fost clasate 
 - 10 erau în curs de soluționare la data de 31.12.2017. 

 
Asigurarea activităţii de relaţii cu publicul s-a realizat conform H.G. 1723/2004 

privind aprobarea trogramului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de 
relaţii cu publicul, conform programului aprobat prin Ordinul trefectului. În cursul anului 
2017, s-au prezentat 8 persoane la sediul instituției, în cadrul programului de relaţii cu 
publicul.  

Aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informațiile de interes public 

Sunt elaborate și publicate prin afişare şi pe site-ul propriu informaţiile de interes 
public, din oficiu, prevăzute de art.5 din Legea nr. 544/2001. Există un punct de informare-
documentare, numărul estimat de vizitatori fiind de 1200. 

În anul 2017, au fost înregistrate un număr de 13 de cereri în baza Legii nr. 
544/2001, toate fiind repartizate unor funcționari din cadrul Serviciului Juridic, Relații 
publice și Resurse Umane. 

Toate cele 13 de solicitări au fost rezolvate în termen. 
Din cele 13 solicitări, 9 au fost depuse de persoane fizice iar 4 de persoane 

juridice, 3 fiind solicitate pe suport de hârtie, iar 10 în format electronic. 
A fost coordonată activitatea de reconfigurare a paginii web a Instituției 

trefectului-Județul Covasna. S-a procedat la traducerea de către un traducător autorizat, 
din limba română în limba maghiară, a unor documente care conțin informații de interes 
public care se publică din oficiu pe pagina web a Instituției trefectului-Județul Covasna 
(www.prefecturacv.ro), respectiv HG nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii 
nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, organigrama, atribuțiile 
compartimentelor, astfel cum sunt acestea reglementate în Regulamentuil de organizare și 
funcționare. Documentele traduse au fost publicate pe pagina web.   

Aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizionala 
în administraţia publică  

În cursul anului 2017, prin controlul de legalitate exercitat de către prefect asupra 
actelor administrative cu caracter normativ emise/adoptate de către primari şi consiliile 
locale a fost verificată şi respectarea procedurii prevăzută de Legea nr.52/2003, iar în 
cazurile în care această procedură nu a fost respectată au fost sesizate autorităţiile 
emitente în vederea redactării actului sau instanţa de contencios administrativ pentru 
anularea actului. 

Totodată, în luna decembrie 2017 a fost publicat în mass-media locală, la sediu și 
pe pagina web a Instituției trefectului-Județul Covasna (www.prefecturacv.ro) un proiect 
de act normativ privind privind actualizarea procedurii de examinare pentru  obţinerea 
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permisului de conducere la  nivelul judeţului Covasna. În termenul legal prevăzut de Legea 
nr. 52/2003 au fost depuse un număr de 7 sesizări. troiectul va fi reanalizat după 
împlinirea termenului de 30 de zile lucrătoare prevăzut de Legea nr.52/2003 privind 
transparența decizionala în administraţia publică.  
 

Situația audiențelor:  
În anul 2017 au fost primiţi în audienţă un număr de 197 cetățeni, toți de către 

conducerea Instituţiei trefectului-Județul Covasna. 
La Serviciul tublic Comunitar Regim termise de Conducere şi Înmatriculare a 

Vehiculelor și la Serviciul tublic Comunitar tentru Eliberarea Şi Evidenţa taşapoartelor 
Simple nu s-a prezentat în audiență nici un cetățean. 

Cu ocazia prezentării în audiență, au fost depuse un număr de 139 de petiţii, din 
care au fost soluţionate: 

-101 de petiții pozitiv sau parţial pozitiv; 
- 33 de petiții negativ 
- 5 de petiții erau în curs de soluţionare la 31.12.2017. 
 În urma analizării modului de examinare şi soluţionare a petiţiilor  adresate  

Instituţiei trefectului – Judeţul Covasna, se desprind o serie de concluzii; 
- datorită unei activităţi operative, s-a reuşit ca majoritatea petiţiilor să fie 

soluţionate în termenul prevăzut de lege. 
 - un număr de persoane au depus petiţii Instituţiei trefectului-Județul Covasna, 

fără a se adresa în prealabil instituţiilor abilitate  (sesizând aspecte privind ajutorul social, 
obţinerea unui loc de muncă, probleme locative, aspecte de natură penală). În toate 
situaţiile, persoanele în cauză au fost îndrumate, respectiv petiţiile acestora au fost 
înaintate spre competentă soluţionare instituțiilor competente. 

Au fost situaţii în care instituţiile abilitate au dat dovadă de tergiversare în  
soluţionarea petiţiilor, fapt ce a necesitat mai multe intervenţii din partea noastră.  

În anul 2017, la prefectul Județului Covasna, Dl. Sebastian Cucu, s-au prezentat în 
audiență un număr de 172 de persoane, iar la Subprefectul Județului Covasna, Dl. Radocea 
Necolae-Viorel, s-au prezentat în audiență un număr de 25 de persoane. 

Din totalul de  197 de persoane care s-au prezentat în audiență, au fost înregistrate 
un număr total de 139 de petiţii în cadrul audienţelor. 80 de persoane venite în audienţă 
care au ridicat probleme ce nu erau de competenţa instituţiei noastre  sau care aveau 
procese pe rol în instanţă. Au fost elaborate şi înaintate un număr de 139 adrese la care s-
a primit răspuns  favorabil în 101  cazuri, răspuns negativ în 33 cazuri. 

 
Activitatea de secretariat, registratură; arhivarea documentelor: 
 Activitatea de registratură s-a desfăşurat fără probleme, fiind înregistrate prin 

intermediul programului de registratură electronică un număr de 18796 documente în anul 
2017. Atribuţiile aferente activităţii de registratură au fost îndeplinite şi în anul 2017 de 
către un consilier din cadrul Serviciului Juridic, Relaţii tublice și Resurse Umane. 

 În cursul anului 2017 s-a efectuat o selecție a documentelor al căror termen de 
păstrare a expirat, urmată de eliminarea acestora, în condițiile Legii nr. 16/1996 a Arhivelor 
Naționale. 

De asemenea, în anul 2017 s-a realizat predarea către un agent economic 
specializat, în vederea topirii, a buletinelor de vot întrebuinţate, a listelor electorale 
utilizate, buletinelor de vot anulate şi neutilizate, ştampilelor şi celorlalte materiale deţinute 
de către birourile electorale de circumscripţie sau utilizate în desfăşurarea votării la 
alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din 11.12.2016. 
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2. Apostilarea documentelor 
În conformitate cu prevederile art. 2 alin 2 pct. 2 lit. m din Hotărârea Guvernului 

460/2006, pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, subprefectul verifică şi aplică apostila pe actele oficiale administrative 
întocmite pe teritoriul României şi care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui 
stat semnatar al Convenţiei de la Haga din 1961. 

Activitatea de aplicare a apostilei se desfăşoară la Instituţia trefectului de la 1 
noiembrie 2004. În anul 2014, având în vedere Instrucţiunile 82/2010 ale MAI, activitatea 
de înregistrare, verificare, evidenţiere şi păstrare a cererilor şi documentelor depuse în 
vederea apostilării actelor administrative a fost realizată de către consilierii juridici din 
cadrul Serviciului Juridic, Relaţii tublice și Resurse Umane, desemnaţi prin ordin al 
prefectului. 

Aplicarea apostilei a fost realizată de către subprefectul  judeţului Covasna, 
respectiv înlocuitorii acestuia desemnaţi prin Ordinele trefectului nr. 276/2015, 120/2016, 
155/2016, 234/2016, 1/2017. 

Începând cu data de 01.12.2014 eliberarea apostilei se realizează în sistem 
centralizat potrivit proiectului ”Sistem interoperabil centralizat pentru evidența apostilei 
eliberate de către instituțiile prefectului pentru actele oficiale administrative”, proiect 
implementat de Ministerul Afacerilor Interne.  

tână la 31 decembrie 2017 au fost soluționate 318 de cereri de aplicare a apostilei 
pe actele administrative și au fost apostilate un număr de 428 acte administrative care 
după natura lor sunt certificate de stare civilă, acte de studii, documente de atestare 
profesională, caziere judiciare, adeverinţe de atestare a vechimii în muncă, adeverinţe 
medicale, etc. Activitatea de aplicare a apostilei s-a derulat în general fără probleme, 
existând o singură sesizare a instituției către organele de cercetare penală. 
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Fig.5, 6. Situaţie comparativă a actelor apostilate între anii 2013-2017 

 
 

 
G.  Uonitorizarea serviciilor publice deconcentrate 
 
Atribuţiilor ce revin prefectului conform Legii nr. 340/2004 privind Instituţia 

trefectului şi H.G. 460/2006 pe linia conducerii serviciilor publice deconcentrate şi ale 
celorlalte organe ale administraţiei centrale din unităţile administrativ – teritoriale sunt 
realizate de către Compartimentul Dezvoltare Economică, Monitorizarea Serviciilor tublice 
Deconcentrate conform regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei.  

Activitatea depusă în anul 2017 de personalul compartimentului a presupus o 
permanentă şi laborioasă comunicare cu serviciile publice deconcentrate, în mod special în 
vederea îndrumării responsabililor pentru a realiza raportări corespunzătoare, structurate 
unitar, care să cuprindă informaţii cât mai complete şi la obiect.  

Analizând în ansamblu rezultatele monitorizării serviciilor publice deconcentrate pe 
parcursul anului 2017, se constată următoarele: 

1. relaţia Instituţiei trefectului – Judeţul Covasna cu serviciile publice 
deconcentrate este bună, atât în furnizarea de informaţii, cât şi în soluţionarea diverselor 
probleme apărute şi care necesită o rezolvare rapidă. 

2. în ciuda eforturilor depuse, colaborarea cu primăriile din judeţ în vederea 
obţinerii unor date sau materiale documentare este încă deficitară. 
 

 
1. Activitatea Colegiului Prefectural 

 
Colegiul prefectural, organul consultativ al prefectului în vederea realizării 

atribuţiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte 
organe ale administraţiei publice centrale, organizate la nivelul unităţilor administrativ-
teritoriale, a fost constituit în baza Hotărârii de Guvern nr. 460/2006 pentru aplicarea unor 
prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului cu scopul de a 
asigura coordonarea activităţii serviciilor publice deconcentrate.  

În cadrul şedinţelor de lucru, membrii Colegiului raportează şi analizează stadiul 
implementării programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune întocmite, atât la 
nivel de localitate, cât şi la nivel de judeţ, nevoile şi dificultăţile cu care se confruntă 
serviciile publice deconcentrate, propunând măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii. Ca 
atribuţii, Colegiul trefectural stabileşte domeniile şi sectoarele în care este necesară sau se 
poate realiza cu eficienţă acţiunea coordonată a mai multor servicii publice deconcentrate, 
analizează măsurile necesare în vederea realizării unui sistem comun de management al 
informaţiei, al resurselor materiale, financiare, ori umane sau îndeplinirea sarcinilor date de 
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ministere sau de celelalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea 
Guvernului.  

Activitatea Colegiului trefectural s-a desfășurat în concordanță cu tematicile 
specifice domeniului de activitate fiecărui serviciu deconcentrat, propuse de conducătorii 
acestora pentru a fi discutate în ședințele de lucru. 

În cursul anului 2017 Colegiul trefectural al judeţului Covasna a fost reactualizat 
ca urmare a modificărilor intervenite la nivelul conducerilor serviciilor publice 
deconcentrate, prin Ordinul trefectului nr. 159/24.08.2017  .  

Activitatea se desfăşoară în continuare în baza Regulamentului de organizarea şi 
funcţionare, elaborat în temeiul prevederilor art. 12 din H.G. nr. 460/05.04.2006 pentru 
aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului. 

Colegiul trefectural conform reglementăriloer în vigoare este format din 
conducerea instituţiei, 21 conducători ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si 
21 conducători ai celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea 
Guvernului, care îşi au sediul în judeţul  Covasna, după  cum urmează: 

 
 Servicii Publice Deconcentrate:  

 
Direcţia de Sănătate tublică a Judeţului Covasna 
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Covasna 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Covasna 
Comisariatul Judeţean pentru trotecţia Consumatorilor Covasna 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna 
Casa Judeţeană de tensii Covasna 
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Covasna 
Agenţia Judeţeană pentru tlăţi şi Inspecţie Socială Covasna 
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor tublice Braşov – Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor tublice Covasna 
Direcţia Regională Vamală Braşov - Biroul Vamal de Interior Covasna 
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Covasna 
Oficiul Fitosanitar Covasna 
Oficiul Judeţean pentru Zootehnie Covasna 
Agenţia de tlăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Covasna 
Garda Forestieră Braşov – Serviciul Garda Forestieră Judeţeană Covasna 
Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna 
Agenţia de trotecţie a Mediului Covasna 
Garda Naţională de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean Covasna 
Direcţia Judeţeană de Statistică 
Direcţia  Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna 

 
Alte organe ale administraţiei centrale organizate în teritoriu: 
 

Casa de Asigurări de Sănătate Covasna 
Inspectoratul Regional în Construcţii Centru – Inspectoratul Judeţean în Construcţii 
Covasna    
Secţia Drumuri Naţionale Sf. Gheorghe 
Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţilor Rurale  Covasna 
Oficiul de Cadastru şi tublicitate Imobiliară Covasna 
Direcţia Silvică Covasna 
Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Mureş-Oltul Suprior a Agenţiei Naţionale de 
Îmbunătăţiri Funciare - Unitatea de Administrare Covasna  
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Autoritatea Rutieră Română - Agenţia  A.R.R. Covasna 
Registrul Auto Român - Reprezentanţa Covasna 
Inspectoratului Teritorial nr. 8 pentru Controlul în Transportul Rutier 
Oficiul Judeţean  de toştă Covasna 
Serviciul Judeţean de Metrologie Legală Covasna 
Clubul Sportiv Municipal Sf. Gheorghe 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi trotecţia Copilului Covasna 
Inspectoratul de toliţie Judeţean Covasna 
Biroul Judeţean al Arhivelor Naţionale 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” al Judeţului Covasna 
Biroul Zonal pentru trobleme Speciale  Braşov - Compartimentul Judeţean pentru trobleme 
Speciale Covasna 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Gheorghe Doja” Covasna 
Centrul Militar Judeţean Covasna 
Centrul de trevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Covasna  
 

 La începutul anului, prin adresa nr. 10/03.01.2017 s-au solicitat tuturor S.t.D.- 
urilor precum şi celorlalte organe ale administraţiei centrale organizate în teritoriu, 
propuneri pentru temele care urmau să fie prezentate în şedinţele Colegiului trefectural din 
cursul anului. 

Tematica activităţii Colegiului trefectural din anul 2017 a fost aprobată în şedinţa din 
31 ianuarie 2017, adoptându-se Hotărârea nr.1/31.01.2017, iar la finalul fiecărei şedinţe, a 
fost propusă spre aprobare data şi ordinea de zi a următoarei şedinţe . 

În cursul anului 2017, Colegiul trefectural a fost convocat prin ordin al prefectului în 
12 şedinţe lunare ordinare, în scopul realizării principalelor atribuţii prevăzute prin 
reglementările legale.  

Au fost prezentate 37 de rapoarte de analiză sau informare, privind activitatea 
instituţiilor reprezentate în colegiu şi au fost prezentate planuri de acţiuni pentru realizarea 
obiectivelor derivate din programul de Guvernare, tematica Colegiului trefectural, astfel: 

• Analiza si aprobarea Tematicii activităţilor Colegiului trefectural, pentru anul  
2017 - Prezentat de Instituţia Prefectului Judeţul Covasna;  

• Evaluarea activităţii Instituţiei trefectului – Judeţul Covasna pentru anul 2016 
- Prezentat de Instituţia Prefectului Judeţul Covasna;  

• Evaluarea activităţii  Instituţiei  trefectului Judeţul Covasna din anul 2016; 
• Analiza şi aprobarea Tematicii activităţilor Colegiului trefectural, pentru anul 

2017. troiect de Hotărâre.  
• Informare privind activitatea desfăşurată de Casa Judeţeană de tensii 

Covasna în cursul anului 2015, în domeniul pensiilor publice ; 
• Raport de activitate al Agenţiei Judeţene de tlăţi şi Inspecţie Socială Covasna, 

în anul 2016 ; 
• Raport privind activitatea desfăşurată de Centrul de trevenire, Evaluare şi 

Consiliere Antidrog Covasna, pe parcursul anului 2016 ;  
• Analiza şi aprobarea tlanului de acţiuni al judeţului Covasna pentru anul 

2017, privind realizarea obiectivelor din trogramul de Guvernare 2017-2020. troiect de 
hotărâre;  

• Informare privind „Stadiul de implementare a Registrului Naţional de 
Capabilităţi la nivelul judeţului Covasna, asociat funcţiilor de sprijin pe care le asigură 
autorităţile responsabile în managementul tipurilor de risc, potrivit H.G. 557/2016 privind 
managementul tipurilor de risc”.  

• Informare privind activitatea desfăşurată de Casa Judeţeană de tensii 
Covasna în cursul anului 2015, în domeniul pensiilor publice ; 

• Raport de activitate al Agenţiei Judeţene de tlăţi şi Inspecţie Socială Covasna, 
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în anul 2016 ;  
• Raport privind activitatea desfăşurată de Centrul de trevenire, Evaluare şi 

Consiliere Antidrog Covasna, pe parcursul anului 2016 ;  
• Informare privind lucrările promovate şi executate în anul 2016 pentru 

diminuarea riscului de inundaţii şi lucrările propuse spre executare la nivelul judeţului în 
anul 2017;  

• Informare privind noile atribuţii ale Direcţiilor Agricole Judeţene, urmare a 
reorganizării acestora ;  

• Informare privind activitatea desfăşurată de Agenţia pentru trotecţia mediului 
Covasna în anul  2017 ;  

• Raport privind activitatea desfăşurată de Direcţia Judeţeană de sport şi 
Tineret în semestrul II  2016 ;  

• Raport sinteză privind activitatea desfăşurată de către Biroul Judeţean 
Covasna al Arhivelor Naţionale în anul 2016;  

•  Raport privind organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale 2017. 
Analiza rezultatelor la Evaluarea naţională a elevilor de clasa a VIII-a şi la Examenul de 
Bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2017 ;  

• Analiza activităţilor desfăşurate pe linia asigurării siguranţei în unităţile de 
învăţământ din judeţul Covasna în semestrul I / 2017;    

• Informare privind misiunile executate şi rezultatele obţinute de Inspectoratul 
de Jandarmi „ Gheorghe Doja „ al Judeţului Covasna în semestrul I 2017;  

• Stadiul îndeplinirii criteriilor de performanţă aprobate prin OMAI 
96/12.06.2016 de către serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă din judeţul 
Covasna;  

• Raport privind activitatea Comisariatului Judeţean pentru trotecţia 
Consumatorilor Covasna în semestrul I 2017;     

• Informare privind activitatea desfăşurată de Comisariatul Judeţean al Gărzii 
de Mediu Covasna în semestrul I 2017;   

• Informare privind baza de date a patrimoniului din judeţul Covasna;  
• Informare privind controlul metrologic legal al mijloacelor de măsurare şi a 

măsurărilor, desfăşurat de Serviciul Judeţean Covasna în semestrul I 2017;    
• Raport privind modul de pregătire a unităţilor de învăţământ din judeţul 

Covasna în vederea desfăşurării în condiţii optime a tuturor activităţilor din anul şcolar 2016 
– 2017; 

• Analiza riscului rutier la nivelul judeţului Covasna pentru primele 9  luni ale 
anului 2017;  

• Raport  de activitate a structurii de control din cadrul CAS Covasna pe primele 
9 luni ale anului 2017;    

• Raport privind activitatea Direcţiei De Sănătate tublică în primele 9 luni ale 
anul 2017;  

• Analiza execuţiei bugetelor locale ale unităţilor administrativ teritoriale pe 
primele 9 luni ale anului 2017; 

• Stadiul pregătirii campaniei de deszăpezire în vederea menţinerii stării de 
viabilitate a drumurilor naţionale din judeţul Covasna în iarna 2017-2018 ; 

• Informare privind asigurarea lemnului de foc pentru populaţie,  în anul 2017; 
• Analiza activităţilor de cadastru şi publicitate imobiliară în judeţul Covasna;       
• Analiza realizării principalilor indicatori de performanţă privind activitatea de 

colectare a creanţelor bugetului general consolidat şi activitatea de inspecţie fiscală din 
primele 11 luni ale anului 2017;  

• Analiza activităţii vamale desfăşurate în anul 2017 pentru realizarea 
indicatorilor de performanţă ;  

• Informare privind respectarea legislaţiei muncii în domeniul relaţiilor de 
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muncă în contextul modificărilor legislative;  
• Informare privind activitatea desfăşurată ANIF – Unitatea de Administrare 

Covasna în anul 2017 ;                               
 
În cadrul Colegiului trefectural au fost adoptate în cursul anului 2017 un număr 

de 3 hotărâri, după cum urmează :  
1. Hotărârea nr.1 din 31.01.2017 privind aprobarea Tematicii şedinţelor 

Colegiului trefectural al judeţului Covasna pentru anul 2017. 
2. Hotărârea nr. 2 din data de 22.03.2017 referitoare la Analiza şi aprobarea 

tlanului de acţiuni al judeţului Covasna pentru anul 2017, privind realizarea obiectivelor din 
trogramul de Guvernare 2017-2020.  

3. Hotărârea nr.3 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea 
Strategiei Antidrog a judeţului Covasna în perioada 2017-2020.  
 

  În cadrul şedinţelor care au avut loc în acest an au fost prezentate, pentru 
informarea membrilor colegiului, probleme aflate în competenţa de soluţionare a 
instituţiilor şi autorităţilor publice reprezentate în teritoriu, dar şi probleme aflate în sfera 
de competenţă a instituţiilor de la nivel central. Astfel din problemele încadrate în prima 
categorie menţionăm : 

• creşterea performanţei învăţământului, - intensificarea activităţilor de educare 
şi consiliere a tinerilor şi planing familial, organizat de către instituţiile cu atribuţii în 
domeniu, pentru reducerea cazurilor de sarcini la persoane minore, în special  în 
comunităţile cu populaţie defavorizată, care generează cel mai mare număr de copii în 
sistemul instituţional;  

• intensificarea acţiunilor comune de pază desfăşurate de personalul silvic în 
colaborare cu efective de jandarmi şi poliţie pentru apărarea integrităţii fondului forestier şi 
protejarea vieţii personalului din silvicultură în faţa agresiunii persoanelor care taie, 
transportă şi comercializează ilegal material lemnos din fondul forestier proprietate publică 
sau privată, situate în special în zonele cu populaţie mare de romi;   

• problematica pagubelor produse de animalele din fondul cinegetic, al căror 
număr se constată că a crescut considerabil în ultima perioadă, afectând suprafeţe 
însemnate de culturi agricole şi punând în pericol viaţa oamenilor - în cazul atacurilor 
urşilor.  

• aplicarea corectă a cadrului legal şi a reglementărilor în domeniul calităţii 
construcţiilor, a disciplinei în urbanism, comportării în timp a construcţiilor, avizării 
documentaţiilor tehnico economice pentru obiectivele finanţate din fonduri publice. Astfel a fost 
emis Ordinul  prefectului nr.226/8.11.2017 privind constituirea Comisiei  de verificare a 
deversării apelor din piscinele locaţiei Natura tarc Chichiş – judeţul Covasna, care a avut ca 
scop verificarea unei sesizări privind respectarea cadrului legal de funcţionare în această 
locaţie.       

Din categoria problemelor pentru care au fost făcute intervenţii în vederea 
soluţionării,  putem menţiona solicitarea formulată către Ministerul Mediului, prin care s-a 
cerut sprijin pentru prevenirea apariţiei unor posibile incidente în care exemplare de urs 
sau alte animale sălbatice pot pune în pericol sănătatea şi securitatea oamenilor sau pot 
produce pagube însemnate culturilor agricole. 

Astfel, în cursul anului sezonul vară – toamnă s-au făcut cinci demersuri către 
ministerul Mediului, precum şi alte numeroase demersuri către reprezentanţii în teritoriu al 
acestui minister, dar şi către asociaţiile de vînătoare care administrează fondul cinegetic din 
judeţ. S-a arătat că deşi au fost elaborate şi există  ghiduri cadru de acţiune pentru 
gestionarea incidentelor şi situaţiilor de urgenţă generate de animale sălbatice la nivel 
judeţean, numărul pagubelor produse fernierilor - animale domestice şi familii de albine, 
înregistrează un ritm crescător producând îngrijorare şi consternare în rândul populaţiei . 
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Număr total de 

informări/raport/anal
iză prezentate la 

Colegiul Prefectural 
dn anul 2017 

Instituţii care 
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2. Activitatea de eCaminare a proiectelor bugetelor şi a situaţiilor 
financiare privind eCecuţia bugetară întocmite de serviciile publice 
deconcentrate 
 

� Acţiunea de realizare a examinării proiectelor de buget pe anul 2017. 
 - trin circulara nr. 7/2017 s-a solicitat tuturor S.t.D. - urilor proiectele de buget 

pentru anul 2017 în conformitate cu art. 8 din Legea 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului. 

- Au fost emise 13 avize pentru proiectele de buget aferente anului 2017 pe baza 
notelor raport întocmite pentru fiecare instituţie în parte: CJt, DAJ, DJC, ITM, DSt, AtIA, 
AJtIS, AJOFM, DSVSA,  
 

� Acţiunea de avizare a execuţiilor bugetare din anul 2017  
- trin circulara nr. 7/2017 transmisă către toate StD şi către alte organe ale 

administraţiei publice centrale organizate în teritoriu s-au solicitat prezentarea execuţiilor 
bugetare pentru eliberarea avizului prefectului în conformitate cu art. 8 din Legea 340/2004 
privind prefectul şi instituţia prefectului, 

- Au fost acordate 45 de avize StD-urilor pentru execuţiile bugetare ale anului 
2017 astfel:  pentru trim. I - pentru un nr. de 11 instituţii, trim. II - pentru un nr. de 11 
instituţii, trim. III - pentru un nr. de 11 instituţii,  trimestrul IV -  pentru un nr. de 12 
instituţii. 
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�  Realizarea de rapoarte lunare de monitorizare a activităţii SPD-urilor 
 
În baza circularei cu nr. 6/3.01.2017 transmisă către toate StD-urile şi către alte 

organe ale administraţiei centrale organizate la nivelul judeţului s-a solicitat informări 
lunare privind activitatea desfăşurată precum şi problemele cu care se confruntă.  

În cursul anului 2017 au fost prezentate prefectului spre aprobare 12 informări, cu 
avizul subprefectului privind activitatea StD-urilor precum şi a altor organe ale 
administraţiei centrale organizate în teritoriu. trin informările prezentate s-a realizat analiza 
activităţii serviciilor publice deconcentrate privind realizarea obiectivelor prioritare şi a 
indicatorilor de performanţă, analiza a problemelor de ordin general cu care se confruntă 
aceste servicii astfel încât, în limita cadrului legal, să se poată interveni în soluţionarea 
acestora. 
 
 

3.Activitatea Comisiei 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. 177/08.07.2016. 

Din cadrul comisiilor de dialog social la nivelul administraţiei publice locale fac 
parte: 

- prefectul judeţului Covasna, precum şi 10 reprezentanţi ai serviciilor publice 
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale reprezentate la nivel judeţean, respectiv: IŞJ, DSt, DAJ, AtM, A.J.F.t. 
Covasna, CAS, A.J.O.F.M, I.T.M, CJt, AJFt; 

- preşedintele Consiliului Judeţean; 
- 5 reprezentanţi ai partenerilor sociali ai confederaţiilor sindicale la nivel judeţean, 

respectiv: Cartel „Alfa”, C.N.S.L.R. „Frăţia”, C.S.D.R., C.S.N.„Meridian”; BNS; 
- 6 reprezentanţi la nivel judeţean ai confederaţiilor patronale, respectiv: 

C.N.I.t.M.M.R., tatronatul Serviciilor tublice, UGIR, Confederaţia tatronatul Român, 
C.N.t.R., tatronatul Naţional Român. 

În anul 2017, Comisia de Dialog Social s-a întrunit în 4 şedinţe pe diferite teme, 
respectiv: februarie, august, septembrie şi noiembrie, unde au fost abordate următoarele 
teme: 

- Nerespectarea inexplicabilă de către centrele financiare a prevederilor Legii nr. 
250/2016, prin neaplicarea majorărilor prevăzute de lege pentru personalul auxiliar; 

- Excluderea în baza Ordinului 109/31.01.2017 a programelor de îngrijiri la 
domiciliul din categoria beneficiarilor de subvenţii de la bugetul de stat, situaţie care poate 
duce la concedierea salariaţilor şi închiderea activităţii Fundaţiei Creştine Diakonia; 

- trezentarea proiectului „CONECT - Catalogul organizaţiilor neguvernamentale 
pentru evidenţă, consultare şi transparenţă”; 

- trezentarea proiectului de Hotărâre de Guvern privind modificarea H.G. nr. 
1260/2011, privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011;  

- Nemulţumirile salariaţilor din sectorul de sănătate şi asistenţă socială, legate de 
modificările sistemului de salarizare începând cu 01.01.2018; 

- tropunerea Guvernului de transfer al taxelor sociale de la angajator la angajat; 
- Modificarea Legii nr. 62/2011, potrivit propunerii confederaţiilor sindicale; 
- Modificările Codului Fiscal. 
În cursul anului 2017, s-au făcut intervenţii pentru rezolvarea problemelor la 

instituţiile competente, respectiv: 
- intervenţii la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Consultării Publice 

şi Dialogului Social privind excluderea în baza Ordinului 109/31.01.2017 a programelor de 
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îngrijiri la domiciliul din categoria beneficiarilor de subvenţii de la bugetul de stat, situaţie 
care poate duce la concedierea salariaţilor şi închiderea activităţii Fundaţiei Creştine 
Diakonia; 

 - intervenţii la Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Consultării Publice şi Dialogului 
Social privind nemulţumirile salariaţilor din sectorul de sănătate şi asistenţă socială, legate 
de modificările sistemului de salarizare începând cu 01.01.2018; 

 - intervenţii la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Consultării Publice 
şi Dialogului Social privind propunerea Guvernului de transfer al taxelor sociale de la 
angajator la angajat; 

 - intervenţii la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Consultării Publice 
şi Dialogului Social privind modificarea Legii nr. 62/2011, potrivit propunerii confederaţiilor 
sindicale. 

 
 

 
 
 
4. Acţiuni de protest  

 
În anul 2017 au avut loc 3 pichetări ale Instituţiei trefectului Judeţul Covasna, fiind 

organizate de către: 
1. Sindicatul SED LEX având ca revendicări nemulţumirile faţă de proiectul legii 

salarizării, care duc la scăderi de salarii pentru angajaţii sistemului instituţional al MFt. 
2. Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ Judeţul Covasna, având 

următoarele revendicări: 
- Tergiversarea elaborării proiectului unei noi legi a educaţiei; 
- trograme şcolare învechite şi neadaptate cerinţelor de pe piaţa muncii; 
- Calculul incorect al sporurilor; 
- necuprinderea în Legea bugetului de stat pentru anul 2017, a sumelor necesare 

pentru plata sentinţelor judecătoreşti; 
- poziţionarea funcţiilor didactice în grilele Legii salarizării; 
- subfinanţarea educaţiei; 
- cuantumul pensiilor celor care au lucrat în învăţământ 
3.  Medicii de familie, având ca revendicări: 
- asigurarea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii medicului de familie 

în scopul îmbunătăţirii asistenţei medicale a populaţiei României; 
- creşterea finanţării medicinii de familie, pentru echilibrarea finanţării în sistemului 

public de sănătate; 
- recunoaşterea importanţei rolului medicului de familie şi respectarea drepturilor 

constituţionale ale medicilor şi pacienţilor 
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În anul  2017,  a  avut loc 1 grevă generală în data de 10.05.2017 organizată de 

către Sindicatului Naţional al Gărzii de Mediu afiliat Alianţa Naţional al Sindicatelor 
Bugetarilor ”SED LEX”, având ca principală nemulţumire inechitatea salarială care există în 
domeniul protecţiei mediului. 

În funcţie de natura revendicărilor formulate de către protestatari, Instituţia 
trefectului Judeţul Covasna, a întreprins demersurile necesare la ministerele de resort 
(Ministerul Consultării tublice şi Dialogului Social, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul 
Sănătăţii) spre analiza şi competenta lor soluţionare. 
 

5. Activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru 
Problemele Persoanelor Vârstnice la nivelul judeţului Covasna 

 

Este constituit la nivelul judeţului Covasna şi îşi desfăşoară activitatea în 
conformitate cu prevederile H.G. 499/07.04.2004 conform ultimului Ordin al trefectului. 

Din cadrul comisiei fac parte prefectul şi subprefectul judeţului Covasna, 5 
reprezentaţi ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de 
specialitate ale administraţiei publice centrale reprezentate la nivel judeţean, respectiv: 
DSt, CJt, AJtIS, CAS, DGAStC, reprezentanţi ai administraţiei locale, precum şi 4 
reprezentanţi ai organizaţiilor/asociaţiilor de pensionari, respectiv: Consiliul Judeţean al 
tersoanelor Vârstnice, Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere din 
MAI, Clubul tensionarilor “Speranţa”, Asociaţia de tensionari “Şugaş”. 

În anul 2017  avut loc 9 şedinţe ale Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru 
troblemele tersoanelor Vârstnice, în lunile: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, 
septembrie, octombrie, noiembrie.  

În cadrul comitetului au fost dezbătute următoarele probleme: 
- Informare privind activitatea Consiliului Judeţean al tersoanelor Vârstnice la nivelul 

judeţului Covasna în anul 2016; 
- Informare privind activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru 

troblemele tersoanelor Vârstnice la nivelul judeţului Covasna în anul 2016; 
- trezentarea, analizarea şi aprobarea Tematicii şedinţelor Comitetului Consultativ de 

Dialog Civic pentru troblemele tersoanelor Vârstnice, ce urmează a avea loc în anul 2017. 
- Activitatea desfăşurată de Casa Judeţeană  de tensii Covasna în domeniul 

valorificării biletelor de tratament destinate pensionarilor şi asiguraţilor sistemului public în 
anul 2017; 

- Boli specifice vârstei a treia; 
- Informare privind situaţia asistenţei sociale instituţionalizate pentru persoanele 

vârstnice în judeţul Covasna; 
- Nevoi prioritare identificate în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice;  
- Dezbatere pe marginea Legii tensiilor; 
- Activitatea poliţiei de proximitate pentru protecţia persoanelor vârstnice în primele 

9 luni ale anului 2017; 
În cadrul şedinţei CCDCttV din luna septembrie, a avut loc o dezbatere pe marginea 

Legii tensiilor, la care a fost prezent  dl. Secretar de Stat din cadrul Ministerului Muncii şi 
Justiţiei Sociale. Înainte de depunerea troiectului de lege la tarlamentul României, s-a dorit 
o consultare în teritoriu cu beneficiarii acesteia, astfel încât să  fie o lege care să cuprindă 
pe cât posibil doleanţele pensionarilor. 

În concluzie, Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru troblemele tersoanelor 
Vârstnice Covasna s-a întrunit lunar (cu excepţia perioadelor în care s-a solicitat amânarea 
şedinţelor Comitetului de către membrii acestuia), neexistând situaţii conflictuale sau 
neînţelegeri între membrii săi. 
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I. Uanagementul situaţiilor de urgenţă 
 
 trefectul, în calitatea sa de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii 

Urgenţă a desfăşurat activităţile specifice în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 21/2004 
privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, a H.G. nr.1.491/2004 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, 
funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă şi a 
H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc.  

La nivelul judeţului, în conformitate cu prevederile legale şi având în vedere unele 
modificări intervenite la conducerea serviciilor publice deconcentrate şi a celorlalte organe 
centrale reprezentate în teritoriu, au fost emise ordine, prin care a fost actualizată 
componenţa comitetului astfel: Ordinele prefectului nr. 27/14.02.2017, nr.157/24.08.2017  
precum şi, Ordinul nr.66/30.03.2017 privind actualizarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă  Covasna, respectiv Anexa 2 
a Ordinului trefectului nr.27/2017.  

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, prin instituţiile componente, au 
acţionat pentru asigurarea unui climat corespunzător în judeţ. Un rol principal l-a avut 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, prin subunităţile de intervenţie subordonate.  

S-a acţionat pentru amplificarea relaţiilor de colaborare şi cooperare cu celelalte 
instituţii cu atribuţii în domeniu, pentru creşterea capacităţii de acţiune şi adaptarea  la 
standardele europene, vizându-se, în special, îndeplinirea următoarelor obiective: 

- planificarea şi adoptarea unui sistem eficient de prevenire şi protecţie, pe 
întreaga zonă de competenţă, cu preponderenţă în zonele şi localităţile turistice, între 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Mihai Viteazul" al judeţului Covasna (structurile de 
intervenţie) şi cele cu care acestea cooperează în îndeplinirea atribuţiilor legale; 

- intensificarea activităţilor specifice de prevenire şi limitare a urmărilor 
evenimentelor cu urmări negative, specifice sezonului pe întreg teritoriul judeţului;  

- dinamizarea măsurilor de supraveghere a riscurilor pe timpul manifestării 
fenomenului de secetă şi caniculă; 

 - realizarea unui parteneriat real între serviciile publice descentralizate şi 
deconcentrate, cu conducerile unor instituţii, organizaţii neguvernamentale, în vederea 
cunoaşterii situaţiei operative, pentru rezolvarea în comun a unor probleme ce pot leza 
interesele localnicilor şi turiştilor; 

- asigurarea unei capacităţi de acţiune şi intervenţie credibile adecvate riscurilor 
existente sau potenţiale la adresa securităţii individuale şi a celei colective.  

- optimizarea relaţiilor de conlucrare şi cooperare dintre Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă "Mihai Viteazul" al judeţului Covasna, unităţile ministerului, precum şi a 
colaborării acestora cu instituţii şi organisme abilitate în domeniul asigurării ordinii publice 
şi gestionării situaţiilor de urgenţă. 

Secretariatul Tehnic termanent şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu 
prevederile art. 14, alin. 4 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă, modificată prin O.U.G. nr. 89/2014 şi a art. 18 din 
H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura 
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru 
situaţii de urgenţă.  

Activităţile desfăşurate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
respectiv Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă s-au canalizat în această perioadă  
pe două planuri, astfel: 

a) În plan instituţional: 
- reactualizarea ori de câte ori situaţia a impus, a componenţei Comitetului 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, respectiv a Comitetelor Locale pentru Situaţii de  
Urgenţă; 
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b) În plan operaţional: 
-  gestionarea optimă, pe criterii de eficienţă economică, a potenţialului logistic 

şi resurselor financiare alocate, în stare de normalitate şi pe durata situaţiilor de urgenţă; 
- urmărirea prin secretariatului tehnic permanent al Comitetului Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă a punerii în aplicare a tlanului de activităţi al CJSU pe anul 2017; 
- îmbunătăţirea fluxului informaţional la nivelul judeţului între Comitetul 

Judeţean, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi Comitetele Locale pentru Situaţii de 
Urgenţă în vederea culegerii de informaţii, premergător şi pe timpul situaţiilor de urgenţă, 
informarea operativă a decidenţilor pentru luarea hotărârilor corespunzătoare în vederea 
localizării , limitării efectelor şi ulterior lichidării situaţiei de urgenţă apărute;   

- perfecţionarea activităţilor desfăşurate de către Comitetele Locale pentru 
Situaţii de Urgenţă/Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă pentru rezolvarea 
situaţiilor ce pot apare la nivel teritorial administrativ, atât independent, cât şi în cooperare 
cu serviciile profesioniste.   

- armonizarea, dezvoltarea şi eficientizarea conlucrării, cooperării cu 
celelalte componente ale Sistemului Naţional pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă la 
nivel judeţean, în vederea gestionării corespunzătoare a situaţiilor de urgenţă, monitorizării, 
evaluării surselor şi factorilor de risc din zona de competenţă. 

Membrii CJSU au acţionat oportun pentru îndeplinirea responsabilităţilor pe linia 
managementului situaţiilor de urgenţă, asigurând coordonarea activităţii instituțiilor proprii.   

 
În acest context a fost necesar ca pe parcursul anului 2017, membrii şi 

consultanţii Comitetului Judeţean să fie convocaţi în 10 şedinţe ordinare şi 
extraordinare, fiind adoptate 9 hotărâri la care au participat experţi, mermbrii din cadrul 
CJSU. 

În conformitate cu ordinea de zi, au fost analizate unele stări de risc, de interes 
comun, au fost identificate soluţiile oportune pentru înlăturarea pericolelor şi au fost 
stabilite măsurile necesar a fi întreprinse de către componentele Comitetului Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă, pentru asigurarea unei stări de normalitate. 

În data de 10.01.2017 s-a desfăşurat şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă care a avut ca scop analiza propunerii Inspectoratului Şcolar Judeţean perivind 
suspendarea cursurilor în data de 11.01.2017 la unităţile de învăţământ din oraşul 
Întorsura Buzăului şi pentru perioada 10-16.01.2017 la Şcoala gomnazială din comuna 
Comandău, cauza fiind temperaturile foarte scăzute şi respectiv incendiul produs la şcoala 
din Comandău, în urma căruia a fost afectată centarla termică şi un corp de clădire. În 
acest sens a fost emisă Hotărârea nr.1/10.01.2017.   

Şedinţa din data de 15.02.2017 a avut ca scop analiza activităţilor desfăşurate de 
către comitet în anul 2016, dezbaterea modului participare a membrilor comitetului la 
activităţile planificate, fiind evidenţiat faptul că au fost situaţii în care la şedinţele 
comitetului au participat doar consultanţi sau reprezentanţi ai instituţiilor care nu au drept 
de vot, conform reglementărilor şi regulamentului de organizare şi funcţionare.   
   Totodată membrii comitetului ş-au propus o serie de priorităţi pentru îndeplinirea 
cărora vor acţiona pe următoarele direcţii: 

- concentrarea eforturile pentru eficientizarea cooperării interinstituţionale între 
componentele comitetului; 

- punerea în aplicare, într-un mod cât mai eficient a hotărârilor şi ordinelor 
adoptate în cadrul comitetului şi implicarea membrilor astfel încât măsurile adoptate să aibă 
finalitate concretă; 

- asigurarea unei capacităţi de răspuns credibile, prin: 
- asigurarea unei permanente capacităţi de protecţie eficientă şi adecvată la riscurile 

existente şi probabile la adresa securităţii individuale şi colective a populaţiei; 
- evaluări şi prognoze realiste asupra riscurilor existente pe raza unităţilor 
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administrativ-teritoriale; 
-  acţiuni de instruire a membrilor CJSU, primarilor, operatorilor economici care pun la 

dispoziţie forţe şi mijloace în situaţii de urgenţă, altor instituţii cu atribuţii de răspuns în 
situaţii speciale, privind tipurile de risc la nivel judeţean şi capabilităţile specializate pentru 
acţiuni de răspuns în situaţii de urgenţă; 

- întocmirea/actualizarea de planuri de intervenţie viabile la nivel judeţean, pe tipuri 
de risc, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

- întocmirea /reactualizarea procedurilor de intervenţie standard, ţinând cont de 
tipurile de risc analizate în tlanul de anliză şi acoperire a riscurilor la nivel judeţean, 
respectiv capabilităţile specializate pentru acţiuni de răspuns în situaţii de urgenţă;  

-    modernizare structurală şi logistică 
- structuri adecvate riscurilor în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor 

publice şi operatorilor economici, dimensionate şi înzestrate în raport de necesităţile 
operative şi de posibilităţile de susţinere financiară de care acestea dispun; 

-  dotarea progresivă cu tehnică şi aparatură modernă. 
- parteneriat operaţional intensificat 
- activităţi şi acţiuni comune cu structuri similare locale, judeţene 
 - infrastructură 
- întreţinerea şi modernizarea infrastructurii existente; 
- lucrări de amenajare a teritoriului; 
- îmbunătăţiri funciare. 

Un rol important revine consiliului judeţean, reprezentat în comitetul judeţean pentru 
situaţii de urgenţă prin preşedintele acestuia, în calitatea lui de vicepreşedinte al 
comitetului judeţean. Acesta, prin pârghiile conferite de legislaţia în vigoare, poate 
constitui un factor important în ceea ce priveşte eficienta utilizare a resurselor financiare 
aflate la dispoziţie.  

Cu acest prilej s-a realizat o analiză comparativă cu anii precedenţi, din care s-a 
desprins faptul că în majoritatea situaţiilor, instituţiile membre în Comitetul Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă au acţionat preventiv şi mai coerent, prin aplicarea măsurilor menite să 
asigure limitarea şi eliminarea ulterioară a efectelor situaţiilor de urgenţă. 

Măsurile întreprinse la nivel local, acompaniate de coordonarea eficientă a 
intervenţiilor au făcut posibilă reducerea consecinţelor situaţiilor de urgenţă înregistrate. 

S-a acţionat pentru coordonarea şi gestionarea eficientă a forţelor de intervenţie, 
pentru a acţiona  cu responsabilitate şi aplicând corect şi coerent procedurile prevăzute de 
legislaţia în domeniu .  

În data de la 30.03.2016 a avut loc şedinţa în care a fost aprobat tlanul anual de 
activităţi revizuit, al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pentru anul 2017 la nivelul 
judeţului Covasna şi a fost adoptată Hotărârea nr.2/30.03.2017.  

trin grija secretariatului tehnic, pe parcursul anului a fost monitorizat trimestrial planul 
aprobat, în funcţie de termenul de realizare al acţiunilor prevăzute.  

La data de 18 Aprilie 2017, a avut loc şedinţa extraordinară pentru analiza situaţiei 
generate de Avertizările meteorologice Cod Galben şi Cod tortocaliu pentru perioada 19 
aprilie ora 04.00 – 21 aprilie ora 18.00  şi au fost stabilirea măsurilor care se impun a fi 
luate la nivelul Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Covasna.  

tlanul de măsuri al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Covasna pentru perioada 
sezonului estival 2017, elaborat la nivelul judeţului Covasna a fost aprobat lîn cadrul şedinţei 
din 12.05.2017, fiind adoptată Hotărîrea nr. 3 din aceiaş dată.  

La 12 mai 2017 a  avut loc Analiza activităţilor desfăşurate în timpul sezonului de 
iarna 2015 – 2016, prezentată de către ISIJ Covasna, precum şi informarea Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă privind rezultatele verificării modului în care au fost 
salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, 
pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari, acţiune care s-a desfăşurat în 
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perioada 10 – 26.04.2017, pe baza tematicii stabilite prin Ordinul prefectului judeţului 
Covasna nr.57/20.03.2017.  

De asemenea în cadrul acestei şedinţe  a fost prezentată o informare privind 
activităţile desfăşurete de SGA Covasna pentru limitarea efectelor negative ale inundaţiilor, 
precum şi analizarea şi aprobarea tlanului de măsuri al Comitetului Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă Covasna pentru perioada sezonului estival 2017, fiind adoptată o hotărâre în 
acest sens.   

Şedinţa din data de 04 iulie 2017, au fost analizate următoarele teme:  
-tarticiparea la pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor 

instituţiei prefectului şi a persoanelor cu funcţii de conducere şi cu atribuţii în acest sens, 
din administraţia publică locală în anul 2017; 

-Analiza stadiului autorizării obiectivelor de învăţământ  şi a unităţilor sanitare din 
punctul de vedere al securităţii la incendiu ; 

-Instruirea periodică a membrilor comitetului privuind procedura de activare a 
Centrului Judeţean de conducere şi Coordonare a intervenţiei ;  

-Informarea membrilor comitetului privind măsurile luate pentru gestionarea 
situaţiilor de urgenţă generate de diferite tipuri de risc şi repartizarea acestora ;  

-Analiza şi aprobarea tlanului de măsuri pentru sezonul estival 2017, care a fost 
adoptat cu hotărârea nr.4/04.07.2017    

 

În data de 28.07.2017 în cadrul şedinţei CJSU a fost prezentată situaţia pagubelor 
produse ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice din ultima perioadă în judeţul 
Covasna, fiind analizate concret şi situaţiile din localităţile Brateş şi Zagon unde au fost 
afectate elemente de infrastructură rutieră, sens in care a fost adoptată Hotărârea 
nr.5/28.07.2017, privind aprobarea evaluării pagubelor produse. Cu această ocazie s-a luat 
decizia ca Instituţia prefectului să facă demersuri pentru promovarea unui proiect de 
Hotărâre de Guvern pentru alocarea unei sume din fondul de intervenţie la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul pe anul 2017 . 

La data de  4.08.2017  membrii comitetului au analizat în cadrul şedinţei măsurile 
întreprinse , conform tlanului pentru sezonul estival 2017, având în vedere creşterile de 
temperatură prognozate.   

O altă analiză a activităţilor desfăşurate de comitet în perioada sezonului estival 
2017 s-a desfăşurat în cadrul şedinţei din 11.10.2017. Au mai fost prezentate în cadrul 
acestei şedinţe o sinteză a situaţiilor de urgenţă produse pe parcursul primului semestru al 
anului 2017 precum şi prezentarea şi analizarea Concepţiei Naţionale de Răspuns tost 
Seism. A mai fost prezentat în cadrul şedinţei Raportul de evaluare al exerciţiului naţional 
de înştiinţare, avertizare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă tROCIV-2017, desfăşurat 
în perioada 18-21.04.2017 în cadrul esxerciţiului HISTRIA organizat de către Ministerul 
Apărării Naţionale, care a avut cascop testarea şi verificarea sistemului de înştiinţare, 
avertizare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă.  

A fost adoptată Hotărârea nr.6/11.10.2017 prin care se aprobă tlanul propriu de 
măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor, Ordinului I.G.S.U. nr.21908 din 
31.07.2017 la nivelul judeţului Covasna.   
 La data de 29.10.2017, în cadrul şedinţei, au fost stabilite măsurile  necesare pe 
perioada valabilităţii Atenţionării meteorologice – Cod tortocaliu (29-30.10.2017) pe 
teritoriul judeţului Covasna, fiind adoptată Hotărârea nr.7/29.10.2017 prin care s-a dispus 
să fie avertizaţi organizatorii evenimentelor ce se desfăşoară în tiaţa Libertăţii-Sfântu 
Gheorghe, pentru luarea tuturor măsurilor asiguratorii, care să garanteze integritatea fizică 
a cetăţenilor, respectiv ancorarea corespunzătoare sau după caz dezasamblarea corturilor 
şi a celorlalte construcţii provizorii, amplasate temporar cu ocazia acestui eveniment.     
 În ce priveţte celelalte localităţi, Comitetele Locale pentru Situaţii de urgenţă vor 
dispune toate măsurile necesare, inclusiv interzicerea utilizării focului deschis pe teritoriul 
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administrativ al unităţilor administrativ teritoriale. trimarul în calitatea de preşedinte al 
Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă urma să întreprindă toate măsurile necesare în 
acest sens, cu respectarea inclusiv a precizărilor transmise de ISU Covasna prin adresa nr. 
2206316/27.10.2017.  
 La data de 22.112017, în cadrul şedinţei comitetului a fost analizat şi aprobat tlanul  
de activităţi al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pentru anul 2018, fiind 
adoptată Hotărârea nr.8/22.11.2017 în acest sens.  
 A mai fost analizat, în cadrul aceleiaş şedinţe şi planul operativ de acţiune pentru 
sezonul de iarnă 2017 - 2018, al Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă prin care 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului Covasna, prin 
structurile de intervenţie subordonate angajate în misiuni, împreună cu celelalte structuri 
ale subsistemului judeţean pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, vor acţiona pentru 
asigurarea unui climat de siguranţă civică în zona de competenţă (raioanele de intervenţie), 
pe întreaga perioadă, cu măsuri sporite pe perioada sărbătorilor de iarnă şi cu 
preponderenţă în zonele turistice. În acest sens a fost adoptată Hotărârea nr.9/22.11.2017. 

   
În cadrul şedinţelor desfăşurate în anul 2017, au fost emise 9 hotărâri ale 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă care au impus adoptarea de măsuri şi 
acţiuni care au fost repartizate şi transmise pentru punere în aplicare instituţiilor cu atribuţii 
în domeniu. În cadrul acestor  şedinţe s-a dispus promovarea unor proiecte de Hotărâre de 
Guvern pentru alocarea unei sume din fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, 
prevăzut în bugetul pe anul 2017 pentru refacerea elemntelor de infrastructură rutieră 
afectate de calamităţi naturale, în comunele Brateş şi Zagon, în valoare de 434,351 mii lei 
şi respectiv 125,0 mii lei.   

Un alt proiect de Hotărâre de Guvern privind alocarea unei sume din fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în  bugetul de stat pe anul 2017 pentru 
comuna Comandău, judeţul Covasna, în scopul construirii unei noi clădiri pentru Şcoala 
Gomnazială care a fost afectată de un incendiu la data de 9-10.01.2017. Valoarea 
cheltuielilor pentru investiţia de bază fiind estimate la 2.891,097 mii lei.  

Aceste proiecte nu au primit finanţare din cauza fondurilor insuficiete , rămânând 
totuşi în atenţia MDRAtFE, pentru situaţia în care se identifică disponibilităţi pentru 
finanţare.  

 
La nivelul instituţiei prefectului s-au desfăşurat şi alte activităţi în 

legătură cu situaţiile de urgenţă: 
- a fost urmărit periodic stadiului lucrărilor de refacere a obiectivelor de 

infrastructură din localităţile afectate de fenomenele hidrometeorologice din cursul anului 
2016,  pentru care au fost alocate sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, 
prevăzute în bugetul de stat pe anul 2016, în conformitate cu H.G. nr.752/ 12.10.2016 şi 
respectiv H.G. nr.975/21.12.2016, prin solicitarea de date şi relaţii de la primăriile unităţilor 
administrative beneficiare .  

- a fost organizată la data de 02.11.2017, la sediul instituţiei prefectului, o întâlnire 
de lucru cu reprezentanţii ocoalelor de regim silvic,  Gărzii Forestiere şi a Direcţiei Silvice, 
toliţiei Transport Feroviar şi ISU Covasna, la solicitarea conducerii Sucursalei Regionalede 
Căi Ferate Braşov , având scopul de a stabilii condiţiile de efectuare a lucrărilor de defrişare 
a arborilor în zona de propecţie şi siguranţă a liniilor aeriene de alimentare şi funcţionare a 
instalaţiilor ce asigură circulaţia feroviară pe teritoriul judeţului Covasna. Au fost stabilite 
etapele de lucru, responsabilităţile şi modul de intervenţie pentru identificarea, marcarea, 
extragerea şi valorificarea materialului lemnos rezultat din această acţiune;     

- în perioada premergătoare sezonului rece - lunile otombrie şi noiembrie - au fost 
organizate întâlniri de lucru săptămânale, cu reprezentanţii instituţiilor cu atribuţii, în scopul 
stabilirii măsurilor ce se impun pentru buna desfăşurare a activităţilor economico-sociale, a 
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procesului de învăţământ, asigurării asistenţei medicale şi a circulaţiei pe drumurile publice, 
la nivelul judeţului;     
 

 
Anul  2014 2015 2016 2017 

Număr de  hotărâri 7 10 10 9 
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� Activitatea de analizare şi propunere spre aprobare a Planurilor de 

intervenţie în caz de incendii de pădure, în conformitate cu prevederile pct. 
1.2.6. din Ordinul Ministrului Apelor Pădurilor şi Protecţiei Mediului 
nr.1.654/2000, privind aprobarea „Normelor de prevenire şi stingere a 
incendiilor din fondul forestier 

 
Activitatea de avizare se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 

307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificări şi completări ulterioare, a 
Ordinului comun nr. 163/2007, pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva 
incendiilor, precum şi a Ordinului comun MADR şi MAI nr. 551/2006 şi respectiv nr. 
1475/2006, pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi gestionarea riscurilor 
cauzate de căderile de grindină şi secetă severă, a Regulamentului privind gestionarea 
situaţiilor de urgenţă în domeniul fitosanitar – invazii ale agenţilor de dăunare şi 
contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar şi a Regulamentului privind 
gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure.   

 În cursul anului 2017 au fost avizate de către Grupul de suport tehnic pentru 
gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure şi aprobate de către 
treşedintele  Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, tlanurile de intervenţie în 
păduri şi organizarea apărării împotriva incendiilor de pe raza Ocoalelor Silvice Comandău, 
Covasna, Tălişoara şi Breţcu aflate în subordinea Direcţiei Silvice Covasna.   

trecizăm că în cursul anului 2017 nici un ocol de regim silvic privat nu a înintat 
spre aprobare preşedintelui CJSU tanul de intervenţie în păduri şi organizarea apărării 
împotriva incendiilor.   
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J. Uonitorizarea activităţilor desfăşurate în judeţ pentru 
asigurarea ordinii publice. 

 
Monitorizarea activităților desfășurate în județ pentru asigurarea ordinii publice în 

respectarea prevederilor art. 1, alin. (3) din Legea nr. 340/2004, privind prefectul și 
instituția prefectului, republicată, prefectul a fost garantul respectării legii și ordinii publice 
la nivelul județului Covasna. 

Compartimentul monitorizare dezvoltare economică şi monitorizarea serviciilor 
publice deconcentrate a monitorizat acțiunile întreprinse de structurile de ordine publică, 
precum și de către autoritățile administrației publice locale de la nivelul județului, pentru 
respectarea legii și ordinii publice. În tlanul de acţiuni  acţunile pe anul 2017au fost 
cuprinse  următoarele: 

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

- trevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere, 
destructurarea grupurilor/grupărilor infracţionale, 

- trevenirea producerii evenimentelor şi reducerea numărului victimelor şi 
pagubelor, prin asigurarea transparenţei activităţilor şi rezultatelor, precum şi informarea 
publciă corespunzătoare, 

- Armonizarea standardelor operaţionale şi a procesului de planificare şi acţiuni în 
situaţii de urgenţă prin perfecţionarea sistemului de colaborare şi cooperare cu 
administraţia publică locală, cu dezvoltarea complementării şi disponibilităţii celorlalte forţe 
ale M.A.I., cât şi din alte ministere, 

- Monitorizarea executării a pazei şi protecţiei instituţionale şi realizarea în bune 
condiţii a misiunilor de pază, protecţie şi interenţie a acţiunilor critice. 

trefectul județului a fost informat asupra măsurilor/acțiunilor pe linia ordinii 
publice, desfășurate de către structurile de ordine publică, respectiv ItJ, IJJ,  precum și 
asupra stadiului realizării acestora în cadrul tlanului de acţiuni întocmit la nivelul judeţului 
în anul 2017. 

 
 

K. Activităţi pentru urmărirea modului de aplicare a unor acte 
normative 

 
� Aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 privind creşterea 

siguranţei în unităţile de învăţământ, cu modificările ulterioare 
 
Grupul judeţean pentru asigurarea protecţiei unităţilor de învăţământ la nivelul 

judeţului Covasna s-a reorganizat prin Ordinul prefectului nr. 29/14.02.2017 în 
conformitate cu prevederile Legii 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de 
învăţământ, cu modificările ulterioare. 

Analiza protecţiei unităţilor şcolare pentru prevenirea violenţelor în şcoli s-a realizat 
în şedinţe de lucru întrunite trimestrial, au fost întocmite rapoarte privind modul în care se 
asigură protecţia unităţilor de învăţământ din judeţul Covasna împreună cu Inspectoratul 
Şcolar Judeţean, Inspectoratul de toliţie al judeţului Covasna, Inspectoratul Judeţean de 
Jandarmi, Consiliul Judeţean Covasna, trimăria mun. Sf. Gheorghe. 

În anul 2017, Grupul Judeţean s-a întâlnit în 3 şedinţe, în 22.02.2017, 11.07.2017 
şi  25.09.2017, fiind abordate următoarele teme: 

- Analiza modului în care a fost asigurată protecţia unităţilor de învăţământ 
preuniversitar pentru semestrul I al anului şcolar 2016-2017, la nivelul judeţului Covasna; 
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- Analiza modului în care a fost asigurată protecţia unităţilor de învăţământ 
preuniversitar în anul şcolar  2016-2017, la nivelul judeţului Covasna; 

-  Aprobarea Sistemului – cadru de asigurare a protecţiei unităţilor şcolare, a 
siguranţei elevilor şi a personalului didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de pe 
raza judeţului; 

- troblemele identificate şi măsurile dispuse în vederea asigurării siguranţei în 
unităţile de învăţământ, pentru anul şcolar 2016-2017. 

Echipa comună compusă din reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Covasna, ai Inspectoratului Judeţean de toliţie, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi Consiliului Judeţean a elaborat la nivelul 
judeţului Covasna, sub autoritatea prefectului „Sistemul cadru de asigurare a protecţiei 
unităţilor şcolare, a siguranţei elevilor şi personalului didactic” – document reactualizat 
pentru anul şcolar 2017 – 2018, înregistrat la Consiliul Judeţean Covasna, la Inspectoratul 
Şcolar Judeţean  Covasna, Inspectoratul Judeţean de toliţie Covasna şi Inspectoratul 
Judeţean de Jandarmi Covasna, semnat de către conducătorii celor cinci instituţii şi avizat 
de către prefectul judeţului Covasna.   

În anul şcolar 2016-2017, au fost verificate 313 clădiri faţă de 316 clădiri în anul 
şcolar 2015-2016, în cadrul cărora funcţionează grădiniţe, şcoli, respectiv licee şi şcoli, 
verificările fiind realizate de către efectivele comune ale poliţiei/jandarmeriei/poliţiei locale. 

În anul de învăţământ 2016-2017, au avut loc activităţi multiple de prevenire şi 
combatere a faptelor antisociale.  

Astfel, la nivelul judeţului Covasna, a reieşit că: 
- infracţiunile sesizate au rămas la acelaşi nivel ca în anul şcolar 2015-2016, cu 7 

fapte sesizate, ceea ce denotă că activităţile comune poliţie/cadre didactice şi-au atins 
efectul scontat; 

- faptele penale continuă să fie comise în incinta unităţilor şcolare(7/100%); 
- ponderea infracţionalităţii în şcoli a fost deţinută de infracţiunile de lovire (86%); 
- infracţiunile de lovire(6) cresc cu o faptă (+16%); 
- nu s-au înregistrat cazuri de furt; 
- s-a constat un act de violenţă din partea profesorilor (cu 1 mai puţin faţă de anul 

şcolar precedent) iar din partea elevilor 6 acte de violenţă; 
- victime: 5 elevi; 
- toate faptele sunt cu autori cunoscuţi; 
- o infracţiune din cele 7 a fost descoperită în flagrant (port fără drept de obiecte 

periculoase); 
- este necesară continuarea intensivă a activităţilor comune realizate de poliţişti şi 

autorităţile locale, pentru asigurarea climatului de siguranţă publică în incinta şi în zona 
adiacentă unităţilor de învăţământ.  

În concluzie, situaţia criminalităţii în unităţile de învăţământ şi în zonele adiacente 
acestora a fost sub control, fiind înregistrate fapte penale numai în incinta şcolilor şi în 
cadrul procesului de învăţământ. Activităţile desfăşurate sunt de natură de a asigura 
siguranţa derulării procesului de învăţământ în condiţii foarte bune, cele 7 infracţiuni 
înregistrate, în scădere faţă de anul precedent, nefiind de natură a alarma sau a impieta 
asupra procesului de învăţământ. 

 
� Comisia miCtă de control pentru efectuarea de controale în 

locurile în locurile şi mediile în care se produc, se comercializează, se 
utilizează sau se consumă substanţe sau produse noi cu efecte 
psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate 
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Este constituită la nivelul judeţului Covasna şi îşi desfăşoară activitatea în 
conformitate cu prevederile Ordinului comun publicat în Monitorul Oficial al României, 
tartea I, nr. 123/17.02.2011,  

trin Ordinul trefectului nr. 55/24.02.2011, a fost constituită Comisia mixtă de 
control din judeţul Covasna pentru efectuarea de controale în locurile în locurile şi mediile 
în care se produc, se comercializează, se utilizează sau se consumă substanţe sau produse 
noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate. 

tentru aplicarea măsurilor la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale a fost 
întocmit „Programul de măsuri pentru combaterea comercializării şi consumului 
substanţelor/produselor noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii” prin care se  
coordonează şi monitorizează acţiunile realizate la nivel naţional pentru prevenirea 
consumului de substanţe/produse noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii.  

În implementarea acestui trogram, în urma activităţilor de control şi prevenire, la 
nivelul judeţului Covasna au fost constatate activităţi de comercializare a produselor 
etnobotanice la un număr de 2 persoane, fiind întocmite 2 dosare penale (cu unul mai mult 
faţă de 2016),  infracţiunile constatate şi măsurile aplicate fiind în număr de 6. 

Sinteza acţiunilor realizate la nivelul judeţului Covasna  de către Comisia mixtă, s-a 
transmis semestrial către Agenţia Naţională Antidrog, structură desemnată să întocmească 
periodic sinteza acţiunilor realizate la nivel naţional.  

 
�Comisia de monitorizare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 

96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru 
elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi 
pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program 
normal de 4 ore, cu modificările şi completările ulterioare 

 La nivelul judeţului Comisia a fost constituită prin Ordinul trefectului, cuprinzând 
conducerea judeţului: prefect, preşedinte consiliul Judeţean,  directoriii serviciilor publice 
deconcentrate cu rol de control si verificare a programului lapte – corn . 

Conform O.U.G. nr. 96/2002 cu modificările şi completările ulterioare, se acordă 
gratuit 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, 
numărul de beneficiari în anul şcolar 2016-2017 fiind de 24.550 elevi şi copii preşcolari. 

tână la sfârşitul anului şcolar (iunie 2017), acest program s-a derulat în baza 
contractului multianual încheiat de către Consiliul Judeţean Covasna cu S.C. Dorna S.A. 
Vatra Dornei pentru distribuţia produselor lactate şi cu  S.C. tam-Abacs S.R.L. Bicfalău 
(Ozun) pentru distribuţia produselor de panificaţie. 

În urma apariţiei H.G. nr. 640/07.09.2017 pentru aprobarea programului pentru 
şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru 
implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, Comisia lapte corn a fost reorganizată 
prin Ordinul prefectului nr. 167/18.09.2017.   

tână la data întocmirii acestui Raport, programul lapte-corn la nivelul judeţului nu 
se derulează deoarece conform prevederilor art. 7, alin. 8 din actul normativ mai sus 
menţionat, ordinul comun privind aprobarea documentaţiei standardizate de atribuire a 
contractelor/acordurilor cadru de furnizare a fructelor, legumelor şi produselor lactate nu a 
fost emis, sens în care Consiliul Judeţean Covasna nu a putut demara procedurile de 
achiziţie publică. 

În anul şcolar 2016-2017, datorită apariţiei cu întârziere a H.G. 558/2016 privind 
programul de distribuire a fructelor în şcoli, parcurgerea de către Consiliul Judeţean 
Covasna a procedurii de achiziţie a necesitat un interval de timp cu un termen apropiat de 
finalul anului şcolar 2016-2017, acest program neimplementându-se. 
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� Aplicarea dispoziţiilor H.G. nr. 799/2014 privind implementarea 
Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, cu 
modificările şi completările ulterioare 

În conformitatea cu prevederile H.G. nr. 799/2014 şi H.G. nr, 627/2015 privind 
implementarea trogramului Operaţional Ajutorarea tersoanelor Defavorizate pe baza 
Ordinului trefectului Judeţul Covasna cu nr. 67/23.02.2016 a fost actualizat Grupul de lucru 
pentru monitorizarea tOAD la nivelul judeţului Covasna pentru anul 2016. 

În cadrul acestui program a fost semnat de către Ministerul Fondurilor Europene pe 
de o parte şi Instituţia trefectului Judeţul Covasna împreună cu autorităţile executive ale 
unităţilor publice locale din judeţul Covasna participante la tOAD 2016- Acordul de 
tarteneriat cu nr. 503CG/08.06.2016. 

Cutiile cu alimente au avut următorul conţinut :făină albă de grâu I kg, mălai 1 kg, 
paste făinoase 0,4 kg, ulei 2 l, zahăr 1 kg, orez 1 kg, fasole boabe 0,5 kg, 1 conservă carne 
de vită , 1 conservă pateu de ficat porc, 1 conservă pastă de tomate. 

Judeţului Covasna au fost alocate pe baza contractului un număr de 74394 cutii cu 
alimente pentru un număr de 37.197 de persoane. Fiecare beneficiar a primit un număr de 
două cutii cu alimente. Livrarea de către furnizor s-a făcut în patru tranşe. Recepţia şi 
distribuţia cutiilor de alimente a fost monitorizată conform prevederilor legale de Instituţia 
trefectului Judeţul Covasna pe baza unor grafice de monitorizare.  

Astfel au fost verificate prin controale la faţa locului, atât în momentul recepţiei 
cutiilor cât şi în perioada de distribuţie, un număr de 19 localităţi din care 2 municipii, 2 
oraşe şi 15 comune. Cu ocazia controalelor au fost elaborate 44 de rapoarte de control care 
au fost transmise ulterior la Ministerul Fondurilor Europene. 

trogramul s-a desfăşurat în condiţii normale, pe baza metodologiei de lucru, la 
sfârşitul perioadei de implementare la nivelul judeţului Covasna stocul fiind 0. 

În perioada 6-7 decembrie 2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei 
tublice şi Fondurilor Europene a întreprins un control tematic privind implementarea tOAD 
2014. trin sondaj au fost verificate documente de evidenţă, listele pe baza cărora a fost 
efectuat distribuţia pachetelor alimentare şi documentele justificative pe baza cărora au 
fost întocmite listele de distribuţie la patru U.A.T.–uri: comunele Ghelinţa, Mereni, Turia şi 
toian. 

În urma controlului nu au fost identificate nereguli cu privire la implementarea 
programului.  

 

NUMĂR PACHETE POAD  2015 --JUDEŢUL COVASNA 
 

NR. CRT. LOCALITATEA NR. 
tERSOANE 

1 AITA MARE 339 
2 ARCUŞ 166 
3 BARAOLT 1418 
4 BARCANI 651 
5 BĂŢANI 1598 
6 BELIN 1272 
7 BIXAD 372 
8 BODOC  399 
9 BOROŞNEU  MARE 792 
10 BRATEŞ 220 
11 BRĂDUŢ 2300 
12 BREŢCU 667 
13 CATALINA 577 
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14 CERNAT  796 
15 CHICHIŞ 180 
16 COMANDĂU  393 
17 COVASNA 1193 
18 DALNIC 174 
19 DOBÎRLĂU 380 
20 ESTELNIC 145 
21 GHELINŢA 1441 
22 GHIDFALĂU 439 
23 HĂGHIG 1505 
24 ILIENI 350 
25 ÎNTORSURA BUZĂULUI 1206 
26 LEMNIA 261 
27 MALNAŞ 175 
28 MERENI 279 
29 MICFALĂU 328 
30 MOACŞA 297 
31 OJDULA 534 
32 OZUN 844 
33 tOIAN 232 
34 RECI 523 
35 SITA BUZĂULUI 521 
36 SFÂNTU GHEORGHE 5850 
37 SÎNZIENI 896 
38 TÂRGU SECUIESC 1997 
39 TURIA 591 
40 VALEA CRIŞULUI 517 
41 VALEA MARE 377 
42 VÎLCELE  1646 
43 VÎRGHIŞ 348 
44 ZAGON  1374 
45 ZĂBALA 634 
 TOTAL  PERSOANE 37197 

 
 TOTAL PACHETE 74.394 

 
     

În anul 2017, în vederea demarării de către Guvernul României a trogramului 
tOAD a fost întocmită situaţia cu numărul beneficiarilor existenti la nivelul judeţului 
Covasna în funcţie de trecizările Ministerzului Fondurilor Europene, respectiv nr. total fiind 
de 16536 beneficiari faţă de 37.197 de beneficiari în anul 2016. 

Structura acestora se prezintă astfel:  beneficiari de VMG  - 6152,  nr. beneficiari 
ASF – 10.152, nr. beneficiari vulnerabili – 232. 
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L.Alte activităţi 
 
1. Actiuni de control in domeniul situatiilor de urgenţă 

 
� Comisia judeţeană de verificare a modului în care au fost salubrizate 

cursurile de ape şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, 
pentru asigurarea secţiunii de scurgere a apelor mari la nivelul judeţului  
Covasna  

Această comisie şi-a desfăşurat activitatea în baza Ordinului  prefectului nr. 
57/20.03.2017.  Această acţiune a avut la bază Tematica stabilită şi transmisă de către 
Comitetul Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi 
tădurilor.  

La finalizarea acţiunii de verificare a celor 31 de localităţi, 11 formaţiuni torenţiale 
şi 8 cursuri de apă, a fost întocmit un troces verbal privind acţiunea de verificare a modului 
în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi 
rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor, care a cuprins 
stadiul lucrărilor de întreţinere, deficienţele constatate, precum şi un tlan de măsuri cu 
termene şi responsabilităţi de remediere, a căror îndeplinire a fost verificată de către 
comisarii Comisaritului Gărzii Mediu Covasna. trocesul verbal a fost înaintat şi Comitetului 
Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă aprobat de treşedintele Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă.  
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� Comisia de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor  

hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe râurile şi afluenţii lor 
din judeţul Covasna 

 
A fost emis Ordinul trefectului nr. 158/24.08.2017  pentru verificarea stării tehnice şi 

funcţionale a construcţiilor hidrotehnice de către o comisie formată din reprezentanţi ai SGA 
Covasna, ANIF-Filiala Covasna, ISU Covasna, Inspectoratul Judeţean în Construcţii 
Covasna, Instituţia trefectului – Judeţul Covasna, Agenţia pentru trotecţia Mediului 
Covasna, Serviciul Garda Forestieră Covasna, reprezentanţi ai Administraţia Bazinală a 
Apelor - Olt şi ai Companiei Naţionale „Apele Române”. 
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Comisia astfel constituită a urmărit verificarea în teren a modului în care au fost 
realizate măsurile şi lucrările stabilite la verificările efectuate în anul 2016, constatând că 
din cele 6 măsuri stabilite, 3 măsuri au fost realizate şi 3 măsuri erau în curs de realizare 
implicând colaborarea cu alte instituţii unele aflate în insolvenţă, fapt care a condus la 
prelungirea finalizării.   

De asemenea în timpul verificărilor au fost constatate unele probleme pentru care 
au fost stabilite 9 măsuri cu responsabilităţi şi termene de realizare, 4 din acestea având 
termen de realizare permanent, toate fiind cuprinse în trocesul verbal 

 
�  Centrul Local de Combatere a Bolilor  
 
În cursul anului 2017, componenţa Centrului Local de Combatere a Bolilor Covasna 

(CLCB Covasna) a fost actualizată prin Ordinele trefectului judeţului Covasna 
nr.21/06.02.2017,   nr.148/03.08.2017 .   

 Anul a debutat cu continuarea şi intensificarea supravegherii populaţiei de păsări 
migratoare, în special cele de apă, de către asociaţii şi fundaţii de profil şi specialişti 
ornitologi, în condiţiile în care au fost identificate cazuri de animale diagnosticate cu virusul 
H5N8- al influenţei aviare de înaltă patogenitate-în judeţele Tulcea, Constanţa, Iaşi şi 
trahova.  

te parcursul iernii 2017, au fost transmise recomandări privind protejarea 
animalelor în perioadele cu temperaturi foarte scăzute, vânt puternic şi căderi masive de 
zăpadă-  crescătorilor de animale, transportatorilor şi organizatorilor de foarte scăzute, vânt 
puternic şi căderi masive de zăpadă.  

În perioada 30.05.2017–15.06.2017 s-a desfăşurat Campania I de vaccinare 
antirabică a vulpilor, prin distribuirea aeriană şi după caz, manuală,  a momelilor  cu 
respectarea unor recomandări şi sub directa îndrumare a Direcţiei Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor.  

După ce în cursul lunii iulie a fost confirmat primul focar de testă porcină africană 
la Satu-Mare, s-au dispus o serie de măsuri, confoorme cu prevederile legale naţionale şi 
comunitare având ca scop monitorizarea situaţiei epidemiologice pentru limitarea extinderii 
focarului şi eradicarea bolii.  

În perioada 12.10.2017-25.10.2017 s-a desfăşurat Campania II de vaccinare 
antirabică a vulpilor, prin distribuirea aeriană şi după caz, manuală,  a momelilor  cu 
respectarea unor recomandări şi sub directa îndrumare a Direcţiei Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor. Aceste acţiuni/campanii s-au înscris în trogramul strategic 
multianual de supraveghere, control şi eradicare a turbării la vulpe în România, iniţiat de 
către ANSVSA, program care a fost unul eficient .  
 
 

2. Rezolvarea solicitărilor adresate instituţiei de către alte entităţi 
 

Relaţia cu administraţia publică locală şi autorităţi ale administraţiei publice 
centrale (ministere, agenţii guvernamentale, etc.) s-a concretizat prin întâlniri, adrese, 
circulare, etc., prin care s-au transmis instituţiilor centrale rapoarte, sinteze, informări şi 
analize în legătură cu activitatea desfăşurată, sau anumite aspecte ale activităţii. 

Dintre acestea  putem enumera următoarele: 
- în luna iunie 2017 la iniţiativa conducerii Instituţiei trefectului – Judeţul Covasna, 

s-a desfăşurat o întâlnire la care au participat primarii tuturor unităţilor administrativ 
teritoriale, conducerea ISU Covasna şi directorii unităţilor şcolare având ca scop 
eficientizarea şi accelerarea punerii în aplicare a reglementărilor privind elaborarea 
documentaţiei tehnice necesare solicitării şi obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu; 
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- la solicitarea Ministerului Sănătăţii şi a Ministerului Afacerilor Interne, prin Ordinul 
trefectului nr. 115/20.07.2017 a fost constituit grupul de lucru pentru monitorizarea 
modului de desfăşurare a campaniei de vaccinare antirujeolică la nivelul judeţului Covasna, 
fiind analizate săptămânal rezultatele campaniei de vaccinare antirujeolică şi stabilirea 
măsurilor pentru limitarea şi stabilirea măsurilor de mobilizare şi vaccinare a copiilor de pe 
lista de asiguraţi precum şi a copiilor identificaţi ca fiind neînregistraţi la un medic de 
familie; 

- în luna iulie sub patronajul Departamentului Centenar, a avut loc o întâlnire cu 
reprezentanţi ai administraţiei publice locale, societatea civilă şi instituţii de cultură la o 
dezbatere privind pregătirea, organizarea şi desfăşurarea manifestărilor, a acţiunilor şi 
proiectelor de aniversare a Centenarului României; 

- la solicitarea MAI – Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, a fost solicitată 
reevaluarea furnizorilor publici şi privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă 
prespitalicească publică şi privată;  

- urmare a solicitărilor Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei tublice:  
● s-a centralizat şi transmis către Ministerul Dezvoltării Regionale,  Administraţiei 

tublice şi Fondurilor Europene necesarul de microbuze şcolare la nivelul judeţului Covasna; 
● a fost întocmită  o situaţie centralizată la nivelul judeţului referitoare la 

investiţiile în infrastructura de apă şi apă uzată cât şi a situaţiei populaţiei cu acces la 
serviciile de apă şi canalizare; 

● au fost atenţionate toate UAT-urile cu privire la termenul legal de depunere a 
solicitărilor de finanţare pentru tNDL; 

● au fost transmise circulare către: 
- unităţile administrativ teritoriale privind lansarea apelului de depunere de 

subproiecte „Investiţii la nivelul comunităţilor locale pentru reducerea poluării cu nutrienţi” 
la solicitarea MDRAtFE;  

● unităţile administrativ teritoriale referitoare la colectarea de date în vederea 
fundamentării propunerilor de standardelor de cost şi de calitate pentru furnizarea 
serviciilor publice la nivel local; 

● unităţile administrativ teritoriale referitoare la acţiunile pentru creşterea gradului 
de utilizare a sistemelor şi instrumentelor de management al calităţii în administraţia 
publică; 

● solicitare UAT-urilor privind elaborarea pentru anul 2018 a programului de 
construcţii locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor 
proprietari precum şi a programului de construcţie a locuinţelor sociale conform 
prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- la iniţiativa conducerii Instituţiei – trefectului Judeţul Covasna, în luna noiembrie 
2017 a avut loc o dezbatere pe tema viitoarelor perspective în cultura sfeclei de zahăr şi a 
producţiei interne de zahăr, la care au participat reprezentanţi ai AtIA Centru Judeţean 
Covasna, ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ai Direcţiei pentru Agricultură 
Covasna, precum şi ai asociaţiilor agricole din judeţ şi conducerea Fabricii de zahăr Bod;  

- la solicitarea Ministerului Energiei s-a realizat o bază de date la nivelul judeţului 
Covasna cuprinzând gospodăriile neelectrificate, ce va fi utilizată pentru fundamentarea 
propunerilor de programe şi soluţii în vederea unei racordări la o sursă de energie electrică; 

- s-a realizat intervenţie la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale pentru 
includerea sitului arheologic „Cetatea Zânelor” – oraşul Covasna în lista patrimoniului 
mondial precum şi aprobarea fondurilor necesare pentru restaurarea, protecţia şi 
valorificare în scop turistic al acestui obiectiv până la includerea pe listă; 

- în colaborare cu Comisariatul Judeţean pentru trotecţia Consumatorilor Covasna 
şi cu Inspectoratul Şcoala Judeţean a fost organizată faza judeţeană a concursului naţional 
„Alege! Este dreptul tău” ediţia 2017; 
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- la solicitarea Curţii de Conturi a României a fost completat şi transmis 
chestionarul necesar desfăşurării misiunii de audit al performanţei utilizării fondurilor 
alocate de la bugetul de stat pentru achiziţionarea şi implementarea/operaţionalizarea 
studiilor, proiectelor şi programelor informatice achiziţionate la nivelul Ministerului 
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi implementarea acestora la nivelul celorlalte 
instituţii; 

- urmare solicitării Ministerului Economiei şi Ministerului Afacerilor Interne, prin 
Ordinul nr. 113/14.07.2017 a fost constituită la nivel judeţean Comisia pentru inventarierea 
şi inspectarea haldelor de steril din judeţul Covasna, acţiune ce a fost finalizată printr-un 
Raport transmis Ministerului Economiei; 

- a fost întocmită o situaţie la nivelul Instituţiei trefectului – Judeţul Covasna prin 
centralizarea datelor colectate de la primăriile din judeţ privind posibilitatea implementării 
unui sistem videoconferinţă cu suport de transport internet cu sprijinul OJTS;   

- s-a transmis circulară către UAT-uri privind lansarea Ghidurilor specifice pentru 
tOR – Axa prioritară 10 „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale” şi a Axei prioritare 2 – 
„Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”  
 

● Au fost transmise către autorităţile administraţiei publice locale implicate, 
precum şi serviciilor publice deconcentrate şi celorlalte organe ale administraţiei centrale 
organizate la nivelul judeţului  Covasna, invitaţii la manifestările organizate de Instituţia 
trefectului - Judeţul Covasna, în colaborare cu reprezentanţii în teritoriu ai Ministerului 
Apărării Naţionale la festivităţile organizate, după cum urmează:  

- ZIUA UNIRII duminică 24 Ianuarie 2017, la Grupul STATUAR „MIHAI VITEAZUL„ 
din municipiul Sfântu Gheorghe;  

- ZIUA  EROILOR organizată în 25 mai 2017 la  MONUMENTUL OSTAŞULUI 
ROMÂN din Sfântu Gheorghe, MONUMENTUL OSTAŞULUI ROMÂN din Covasna, 
MONUMENTUL EROILOR  din Întorsura Buzăului, MONUMENTUL EROILOR  din Barcani, 
MONUMENTUL EROILOR din Sita Buzăului, CIMITIRUL EROILOR din Araci, MONUMENTUL 
EROILOR JANDARMI din Aita Mare, CIMITIRUL EROILOR din Dobolii de Jos, TROIŢA 
GENERALULUI GRIGORE BĂLAN din Arcuş , MONUMENTUL OSTAŞILOR ROMÂNI din  Aita 
Seacă, MONUMENTUL „LOCOTENENT tĂIŞ DAVID” din Sfântu Gheorghe; 

- ZIUA DRAtELULUI NAŢIONAL, organizată în 26 iunie 2017, la MONUMENTUL 
OSTAŞULUI ROMÂN din Sfântu Gheorghe  

- ZIUA ELIBERĂRII ORAŞULUI SFÂNTU GHEORGHE” organizată în 8 septembrie 2017; 
- ZIUA ARMATEI ROMÂNE organizată în 25 Octombrie 2017, la MONUMENTUL 

OSTAŞULUI ROMÂN – Sfântu Gheorghe; 
- ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI, organizată în perioada 29 noiembrie – 1 

decembrie 2017, prin manifestări la: „MONUMENTUL OSTAŞULUI ROMÂN” din oraşul 
Covasna, MONUMENTUL EROILOR din Întorsura Buzăului, „Monumentul lui Mihai 
Viteazul” din comuna Breţcu; TROIŢA EROILOR NEAMULUI din incinta Bisericii 
„togorârea Duhului Sfânt” din Tg. Secuiesc şi la Grupul STATUAR „MIHAI VITEAZUL” din 
municipiul Sfântu Gheorghe. 
 

● Reprezentantii instituţiei au participat la 3 întâlniri de lucru în cadrul Comitetului 
local de dezvoltare a parteneriatului social din judeţul Covasna în vederea analizării 
propunerilor cifrelor de şcolarizare a liceelor tehnologice din judeţul Covasna şi corelarea 
acestora la ţintele tLAI şi avizarea proiectului planului de şcolarizare pentru anul şcolar 
2018-2019 şi propuneri de introducere de noi calificări/specializări în Registrul naţional al 
calificărilor, consultare şi formulare propuneri modificare strategie VET 2014-2020.  
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� Realizarea anchetelor economice 
 
Au fost realizate trimestrial anchete economice conform eşantionului şi a 

formularului transmis de Ministerul Finanţelor tublice – Comisia Naţională de pentru un 
număr de 8 societăţi comerciale: S.C. SECUIANA S.A. Tg. Secuiesc, S.C. EL-CO S.A. Tg. 
Secuiesc, SC BERTIKRIS SRL Sf. Gheorghe, SC D-TOYS SRL Sf. Gheorghe, SC DUNAtACK 
RAMBOX tRODIMtEX SRL Sf. Gheorghe, S.C. SKAT KART S.R.L. Tg. Secuiesc, S.C. NEW 
FASHION SA Tg. Secuiesc, S.C. ZARAH MODEN SRL Tg. Secuiesc.  

Formularele economice constau în aprecierea indicatorilor la nivel de întreprindere: 
producţie industrială, stocuri de produse finite şi materii prime, grad de utilizare a 
capacităţilor de producţie, preţul produselor, volumul comenzilor pe piaţa internă şi 
externă, număr salariaţi, nivel profit, volumul creditelor restante, nivelul investiţiilor, etc. 
Toate datele întreprinderilor fiind confidenţiale sunt analizate şi centralizate de Ministerul 
Economiei – Comisia Naţională de trognoză. 
 

U. Activitatea financiar-contabilă, resurse umane, achiziţii 
publice şi administrativ 
  

Compartimentul Financiar - Contabilitate îşi exercită atribuţiile în 
conformitate cu prevederile legale, respectându-se principiile unei bune gestiuni financiare.  

În decursul anului financiar 2017, instituţia noastră a avut alocate credite bugetare 
pentru desfăşurarea activităţii curente, fiind  repartizate astfel: 

 - în valoare de 2.295,00 mii lei, la Capitolul 51.01.03. Autorităţi tublice și 
Acțiuni Externe – activitatea curentă, pentru Titlul I Cheltuieli de personal s-a repartizat 
suma de 1.977,00 mii lei, respectiv pentru Titlul II Bunuri şi Servicii s-a repartizat suma 
de 318,00 mii lei. 

tentru anul 2017, la Capitolul 51.01.03. Autorităţi Publice şi Acţiuni Externe 
– activitatea curentă  bugetul instituţiei se prezintă astfel: 
 
                     Mii lei  

Categoria de cheltuială  Cod             
Buget      
aprobat 

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI 
EXTERNE 51.01.03 2.295,00 
CHELTUIELI CURENTE 51.01.01 2.295,00 
Titlu I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 1.977,00 
Cheltuieli salariale in bani 10 01 1.365,00 
Salarii de baza 10 01 01 1.106,00 
Sporuri ptr conditii de munca 10 01 05 85,00 
Indemnizatii platite unor pers din afara 
unitatii 10 01 12 0,00 

Indemnizatii de delegare 10 01 13 
      

3,00 

Alte drepturi salariale in bani 10 01 30 
         

171,00 
Cheltuieli salariale in natura 10 02 300,00 
Norme de hrana 10 02 02 300,00 
Alte drepturi salariale in natura 10 02 30 0,00 
Contributii 10 03 312,00 
Contributii de asigurari sociale de stat 10 03 01 216,00 
Contributii de asigurari de somaj 10 03 02 7,00 
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Contributi de asigurari sociale de 
sanatate 10 03 03 71,00 
Contrib  0,5 % fond de accidente 10 03 04 2,00 
Contributii  0,85% concedii medicale 10 03 06 16,00 
Titlu II  BUNURI SI SERVICII 20 318,00 
Bunuri si servicii 20 01  200,00 
Furnituri de birou 20 01 01 20,00 
Materiale pentru curatenie 20 01 02 4,00 
Incalzit, iluminat 20 01 03 44,00 
Apa ,canal, salubritate 20 01 04 6,00 
Carburanti auto 20 01 05 40,00 
tiese de schimb 20 01 06 0,00 
Transport 20 01 07 0,00 
tosta, telefon, timbre  20 01 08 14,00 
Materiale si prestari de serv. cu 
caracter funct. 20 01 09 28,00 
Alte bunuri si serv ptr intret si 
functionare 20 01 30 44,00 
Reparatii curente 20 02 11,00 
Bunuri de natura obiectelor de 
inv.  20 05 11,00 
Alte obiecte de inventar 20 05 30 11,00 
Deplasari , detasari transferari 20 06 12,00 
Deplasari interne  20 06 01 12,00 
Deplasari in strainatate 20 06 02 0,00 
Carti si publicatii 20 11 2,00 
Consultanță și expertiză                   20 12          0,00 
Pregatire profesionala 20 13 4,00 
Protectia muncii 20 14 2,00 
Cheltuieli judiciare                            20 25          28,00 
Alte cheltuieli 20 30 48,00 
Reclama si publicitate 20 30 01 0,00 
trotocol si reprezentare 20 30 02 5,00 
trime de asigurare non-viate 20 30 03 10,00 
Chirii 20 30 04  31,00 
Fondul conducatorului institutiei 20 30 07 0,00 
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20 30 30 2,00 
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 0,00 
Active fixe (inclusiv reparatii 
capitale) 71.01 0,00 
Constructii 71.01.01 0,00 
Masini, echipamente si mijloace de 
transport 71.01.02 0,00 
Mobilier, aparatura birotica si alte 
active corporale 71.01.03 0,00 
Alte active fixe 71.01.30 0,00 
Reparatii capitale aferente 
activelor fixe 71.03 0,00 
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tentru anul 2017, la Capitolul 61.01.50 Ordine Publică şi Siguranţă Naţională  

bugetul instituţiei se prezintă astfel: 
- în valoare de 1.281,00 mii lei, la Capitolul 61.01.50. Ordine tublică şi Siguranţă 
Naţională, pentru Titlul I Cheltuieli de personal s-a repartizat suma de 1.178,00 mii lei, 
respectiv la Titlul II Bunuri şi Servicii s-a repartizat suma de 103,00 mii lei. 
 tentru anul 2017, la Capitolul 61.01.50. Ordine tublică şi Siguranţă Naţională 
bugetul instituţiei se prezintă astfel: 
 
                                                                       Mii lei  

Categoria de cheltuială  Cod         Buget aprobat 
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 
NATIONALA 61.01.50 1.281,00 
CHELTUIELI CURENTE 61.01.01 1.281,00 
Titlu I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 1.178,00 
Cheltuieli salariale in bani 10 01 857,00 
Salarii de baza 10 01 01 633,00 
Indemnizitii de conducere 10 01 03 10,00 
Sporuri ptr condiţi de munca 10 01 05 79,00 
Alte sporuri 10 01 06 0,00 
Indemnizaţie de delegare 10 01 13 1,00 
Indemnizaţie de detaşare 10 01 14 0,00 
Alte drepturi salariale in bani 10 01 30 134,00 
Cheltuieli salariale in natura 10 02 263,00 
Norme de hrana 10 02 02 202,00 
Uniforme si echipament ogligatoriu 10.02.03 52,00 
Transport la şi locul de muncă 10 02 05 4,00 
Alte drepturi salariale in natura 10 02 30 5,00 
Contributii 10 03 58,00 
Contributii de asigurari sociale de stat 10 03 01 12,00 
Contributii de asigurari de somaj 10 03 02 1,00 
Contributi de asigurari sociale de 
sanatate 10 03 03 44,00 
Contrib  0,5 % fond de accidente 10 03 04 0,00 
Contributii  0,85% concedii medicale 10 03 06 1,00 
Titlu II  BUNURI SI SERVICII 20 103,00 
Bunuri si servicii 20 01  79,00 
Furnituri de birou 20 01 01 15,00 
Materiale pentru curatenie 20 01 02 2,00 
Incalzit, iluminat 20 01 03 9,00 
Apa ,canal, salubritate 20 01 04 3,00 
Carburanti auto 20 01 05 15,00 
tiese de schimb 20 01 06 0,00 
tosta, telefon, timbre  20 01 08 1,00 
Materiale si prestari de serv. Cu caracter 
funct. 20 01 09 4,00 
Alte bunuri si serv ptr intret si 
functionare 20 01 30 30,00 
Reparatii curente 20 02 9,00 
Bunuri de natura obiectelor de inv.  20 05 6,00 
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Alte obiecte de inventar 20 05 30 6,00 
Deplasari , detasari transferari 20 06 1,00 
Deplasari interne  20 06 01 1,00 
Deplasari in strainatate 20 06 02 0,00 
Carti si publicatii 20 11 0,00 
Pregatire profesionala 20 13 0,00 
Protectia muncii 20 14 1,00 
Cheltuieli judiciare                               20 25 1,00 
Alte cheltuieli 20 30 6,00 
Reclama si publicitate 20 30 01 0,00 
trotocol si reprezentera 20 30 02 0,00 
trime de asigurare non-viate 20 30 03 6,00 
Chirii 20 30 04  0,00 
Fondul conducatorului institutiei 20 30 07 0,00 
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20 30 30 0,00 
   
Titlul X Alte Cheltuieli 59 0,00 
Despăgubiri civile 59.17                          0,00 

 
Comparativ cu anul 2016 - an în care instituția noastră a schimbat centrala 

termică, în 2017 s-au redus  cheltuielile cu încălzirea spațiilor aferente cu 24,00 
mii lei.  
 

Compartimentul Resurse umane, securitate şi sănătate în muncă, 
consiliere şi etică profesională: 

În cadrul Compartimentului resurse umane, securitate şi sănătate a muncii, 
consiliere şi etică profesională, în anul 2017 s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

1. Reorganizarea Instituţiei Prefectului-Județul Covasna: 
 trin Ordinul trefectului Județului Covasna nr. 25/14.02.2017 a fost aprobată 

reorganizarea Instituţiei trefectului-Județul Covasna prin suplimentare de posturi, 
respectiv: consilier clasa I, gradul profesional superior – 1 post, auditor clasa I, gradul 
profesional principal – 1 post, referent de specialitate clasa II, gradul profesional superior – 
1 post, referent IA – 1 post. 

2. Transmiterea de raportări lunare la Ministerul Afacerilor Interne 
Lunar, până la data de 5 ale lunii, au fost transmise la M.A.I.- D.G.M.R.U. 

documentele solicitate conform Ordinului Ministerului Afacerilor Interne nr. II/3787/2016. 
În conformitate cu dispoziţiile acestui ordin al ministrului afacerilor interne, au fost 
raportate lunar următoarele: Statul de personal pentru luna în curs, situaţia numărului de 
posturi ocupate şi vacante, structura acestora, salariile plătite pentru aceste posturi, 
dinamica evoluţiei acestora şi a personalului, respectiv intrări, ieşiri, promovări, precum şi 
solicitările de transformare a posturilor ca urmare a promovării în carieră a funcţionarilor 
publici ai instituţiei.  

3. Transmiterea periodică la Agenția Națională a Funcționarilor Publici a 
rapoartelor conform Ordinului Agenției Națională a Funcționarilor Publici nr. 
3753/2015. 

Trimestrial s-au transmis la Agenția Națională a Funcționarilor tublici raportări în 
conformitate cu dispoziţiile Ordinului nr. 3753/2015 privind monitorizarea 
respectării normelor de conduită de către funcționarii publici și a implementării procedurilor 
disciplinare. În anul 2017 nu s-au aplicat sancţiuni disciplinare. 
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4. Elaborarea documentaţiilor pentru organizarea unor concursuri de 
recrutare a personalului în funcţii publice sau contractuale sau examene de 
promovare în gradul profesional  

5. Elaborarea documentaţiilor privind numirea, suspendarea, încetarea 
raporturilor de serviciu sau de muncă şi salarizarea personalului instituţiei. 

În urma evaluării, un funcționar public debutant a obținut calificativul 
„corespunzător”, acesta fiind numit în funcția publică de expert asistent. 

Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu, compartimentul Resurse umane, 
securitate şi sănătate în muncă, consiliere şi etică profesională s-a ocupat de completarea 
următoarelor documentații: 

- lichidarea, urmare a pensionării unui consilier din cadrul Serviciului Juridic, Relații 
tublice și Resurse Umane, Compartimentul Verificarea legalităţii, a aplicării actelor 
normative, contencios administrativ şi apostilă. 

- suspendarea contractului individual de muncăa unui consilier din cadrul 
Cancelariei trefectului, pe perioada creșterii copiilor până la vârsta de 2 ani 

- încheierea contractului de muncă a unui consilier din cadrul Cancelariei 
trefectului.  

Declaraţiile de avere şi interese ale salariaților menționați au fost depuse la sediul 
instituției, au fost înregistrate în registrele speciale de evidență, au fost copiate și 
anonimizate în vederea publicării pe internet iar un rând  de copii au fost certificate pentru 
conformitate cu originalul și transmise la Agenția Națională de Integritate. 

În temeiul prevederilor OUG nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 
2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte 
normative, cu modificările și completările ulterioare, au fost emise ordine ale prefectului 
pentru recalcularea sporului pentru condiții de muncă vătămătoare în favoarea întregului 
personal al instituției.  

În urma modificărilor introduse de Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, au fost întocmite proiecte de ordine ale prefectului 
pentru salarizarea întregului personal al instituției, începând cu data de 01.07.2017. 

De asemenea, în temeiul OUG nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea 
nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind 
unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor 
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, au fost întocmite proiecte de ordine ale 
prefectului pentru stabilirea salariului întregului personal al instituției, începând cu data de 
01.10.2017. 

6. Elaborarea şi colectarea documentaţiei privind evaluarea profesională 
a personalului  

tentru activitatea depusă în cursul anului 2016, evaluarea performanțelor 
profesionale s-a realizat în intervalul 01.01.2017-31.01.2017, iar tot personalul instituţiei a 
dobândit calificativul „foarte bine”. 

7. Primirea, copierea şi transmiterea la Agenția Națională de Integritate 
a declaraţiilor de avere şi interese şi transmiterea lor în format pdf la Cancelaria 
prefectului în vederea publicării acestora pe site-ul instituţiei 

În cursul perioadei mai-iunie 2017, la Compartimentul Resurse Umane, au fost 
depuse declaraţiile de avere şi interese întocmite de înalţii funcţionari publici, funcţionarii 
publici de conducere şi execuţie, personalul contractual încadrat la Cancelaria trefectului, 
precum şi funcţionarii publici cu statut special din cadrul serviciilor publice comunitare. 

Acestea au fost copiate, anonimizate şi scanate în vederea afişării pe site-ul 
instituţiei. De asemenea au fost evidenţiate în registrele speciale, iar depunătorilor li s-au 
eliberat dovezi de primire. 

Câte o copie certificată a declaraţiilor şi a filei de registru au fost transmise la 
A.N.I., conform prevederilor legale. 
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9. Îndeplinirea atribuţiilor privind perfecţionarea profesională a 
personalului instituţiei/Programe  de perfecţionare profesională organizate de 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în parteneriat cu alte organizaţii, şi 
tematicile programelor de perfecţionare profesională sau de alte autorități 
publice.  

În cursul anului 2017,12 funcţionari publici și un angajat contractual au urmat 
programe de perfecţionare, astfel:  

- Curs de perfecționare ”Control intern managerial”, organizat la Institutul de Studii 
pentru Ordine tublică Bucureşti; participare: Șeful Serviciului Juridic, Relații tublice și 
Resurse Umane.  

- Seminarul cu tema tRACTICA SI tOLITICILE IN DOMENUL INTEGRARII 
MIGARANTILOR CU SEDERE LEGALA IN ROMANIA – tERD; participare: consilier Corpul de 
control al trefectului. 

- Cursul de perfecţionare - MANAGEMENT AtLICAT STRUCTURILOR DE CONTROL 
INTERN organizat la Ministerul Afacerilor Interne, prin ISOt Bucureşti; participare: consilier 
Corpul de control al trefectului. 

- Curs de formare în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, organizat în 
cadrul Institutului de Studii pentru Ordine tublică al Ministerului Afacerilor Interne; 
participare: 2 consilieri din cadrul Serviciului Juridic, Relații tublice și Resurse Umane. 

- Curs de perfecționare ”troceduri administrative și bună guvernare în 
administrația publică”; participare: 2 consilieri din cadrulServiciului Dezvoltare economică, 
monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, patrimoniu,  administrativ  şi achiziţii 
publice 

- Curs de perfecționare  ”Ajutorul de stat pentru beneficiarii FESI de la nivel local”; 
participare: un consilier juridic debutant din cadrul Serviciului Juridic, Relații tublice și 
Resurse Umane. 

- Curs de perfecționare în domeniul achizițiilor publice; participare: un expert din 
cadrul Serviciului Dezvoltare economică, monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, 
patrimoniu,  administrativ  şi achiziţii publice 

- Curs de perfecționare  ”Sănătate și Securitate în muncă” organizat în loc. 
Orăștie ; participare : un consilier din cadrul Serviciului Juridic, Relații tublice și Resurse 
Umane. 

- Curs de perfecționare ”Tehnici de comunicare eficientă în instituţiile publice”; 
participare: un consilier juridic debutant din cadrul Serviciului Juridic, Relații tublice și 
Resurse Umane. 

- Curs de perfecționare  ”Management financiar - bugetar la instituțiile și 
autoritățile publice”; participare: un expert din cadrul  Compartimentului Financiar-
Contabilitate 

- Curs de perfecționare ”Asistent relații publice și comunicare” organizat la 
Ministerul Afacerilor Interne, prin Institutul de Studii pentru Ordine tublică Bucureşti; 
participare: director Cancelaria trefectului. 

10. Alte atribuţii în domeniul resurselor umane şi managementului 
acestora: 

- întocmirea, completarea şi ţinerea evidenţei la zi a dosarelor profesionale şi a 
registrului de evidenţă al funcţionarilor publici în format electronic, în conformitate cu 
prevederile H.G. nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- întocmirea, completarea şi ţinerea evidenţei la zi a dosarelor profesionale pentru 
personalul contractual, precum şi a registrului de evidenţă a salariaţilor contractuali în 
format electronic; 

- întocmirea lunară a condicii de prezenţă şi a pontajului personalului pentru 
înaintarea acestuia la Compartimentul financiar-contabil în vederea salarizării; 
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- eliberarea de adeverinţe şi copii ale documentelor profesionale ale angajaţilor 
instituţiei; 

- întocmirea situaţiei privind preluarea şi transmiterea datelor referitoare la 
personalul instituţiei, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 186/1995 privind constituirea 
sistemului informaţional referitor la situaţia numerică a personalului din instituţiile publice, 
republicată; 

- vizarea semestrială a legitimaţiilor personalului instituției prefectului; 
- asigurarea îndeplinirii prevederilor legale la acordarea concediilor de odihnă, a 

concediului de odihnă suplimentar plătit, etc. 
- asigurarea respectării duratei timpului de lucru, a evidenţei orelor lucrate în 

condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii şi respectarea prevederilor legale cu privire la 
reducerea sub 8 ore a timpului de lucru zilnic. 

- întocmirea şi realizarea documentaţiei pentru abonament căsuţa poştală, precum 
şi a delegaţiilor pentru persoanele desemnate să ridice trimiterile poştale simple şi 
înregistrate sosite pentru unitate sau salariaţii ei la adresa instituţiei prefectului. 

-aplicarea Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. II/3844/15.07.2013 privind 
eliberarea şi gestionarea legitimaţiilor de serviciu pentru personalul nou angajat din cadrul 
Instituţiei trefectului - judeţul Covasna. 

11. Participarea funcționarilor publici în cadrul unor comisii de concurs și 
comisii de soluționare a contestațiilor:  

În anul 2017, funcționarii publici din cadrul Instituției trefectului-Județul Covasna 
au participat ca reprezentanți desemnați de către Agenția Națională a Funcționarilor tublici 
în cadrul a 180 de comisii de concurs și comisii de soluționare a contestațiilor organizate 
pentru recrutarea sau promovarea unor functionari publici din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului de la nivelul unităților administrativ teritoriale din județ sau la 
nivelul unor servicii publice deconcentrate.  

De asemenea, funcționarii publici din cadrul instituției au participat la Agenția 
Națională a Funcționarilor tublici București în calitate de reprezentanți ai prefectului în 
cadrul unor comisii de concurs și comisii de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea 
unor posturi de secretar al unității administrativ-teritoriale: Cernat, Catalina, Dalnic, Valea 
Mare și Zagon. 

Monitorizarea și comunicarea deciziilor Agenției Naționale a Funcționarilor tublici 
de numire în comisiile sus-menționate s-a realizat prin intermediul Compartimentului 
Resurse umane, securitate şi sănătate în muncă, consiliere şi etică profesională. 

 
 

3.  Activitatea de achiziţii publice s-a desfăşurat în cadrul legislativ şi 
instituţional al derulării achiziţiilor, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale :  

- Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice; 
- Legea nr. 99 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale; 
- Hotărârea Guvernului nr. 395 din 2 iunie 2016 privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

În cadrul procesului de achiziţie publică au fost urmărite următoarele obiective :   
� respectarea cadrului legal; 
� gestiunea raţională a mijloacelor financiare, materiale şi umane prin 

fundamentarea, elaborarea şi executarea bugetului pe anul 2016 
� eficienţa utilizării fondurilor, materializată în utilizarea unor criterii care să reflecte 

avantajele de natură economică în vederea obţinerii raportului optim între preţ şi calitate;  
� asumarea răspunderii de către persoanele implicate în procesul de achiziţie publică; 
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�  asigurarea, în limita creditelor bugetare deschise şi aprobate, a bazei tehnico-
materiale şi financiare necesare desfăşurării normale a activităţii curente şi de investiţii a 
instituţiei; 
� asigurarea transparenţei procesului de achiziţii publice prin aducerea la cunoştinţă 

publică a tuturor informaţiilor legate de procedura de atribuire, prin publicarea anunţurilor 
de participare şi atribuire în SEAt ;  

te parcursul anului 2017 au fost achiziţionate servicii şi bunuri materiale necesare  
desfăşurări  activităţii Instituţiei trefectului Judeţul Covasna, inclusiv a celor 2 servicii 
publice comunitare din subordine. Din valoare totală a achiziţiilor, în sumă de 163835,80 
lei, valoarea cumpărărilor directe efectuate  prin SEAt s-a ridicat la 163779,80 lei (fără 
T.V.A.) - reprezentând 99,97 % din totalul achiziţiilor, restul de 0,03 % fiind achiziţii 
directe, fără postare în SEAt, motivate prin Notă Justificativă. 

tentru buna desfăşurare a activităţii Instituţiei prefectului judeţul Covasna şi a 
serviciilor publice comunitare din subordine, au fost necesare achiziţii de materiale, furnituri 
de birou, bunuri şi servicii diverse – curăţenie, reparaţii auto, întreţinere şi administrare 
reţele IT şi telefonie - în conformitate cu programele de achiziţii publice anuale, avizate şi 
aprobate conform reglementărilor legale în acest domeniu. 
 trogramul anual de achiziţii al instituţiei şi a serviciilor publice comunitare din 
subordine a fost reactualizat o dată, datorită cerinţelor neprevăzute, apărute pe parcursul 
anului. 
 În decursul anului 2017, compartimentul de achiziţii publice a urmărit şi a încheiat 
contractele de prestări servicii, necesare desfăşurării activităţii, astfel: 

- S.C. FREESIGN S.R.L. – întreţinere reţele de calculatoare şi imprimante; 
- S.C. DIGISIGN S.A. – servicii de certificare a semnăturii electronice; 
- S.C. BELLA & KAROLA CLEANING S.R.L. – servicii de curăţenie; 
- S.C. ANDREANDI S.R.L. – servicii de spălare autovehicule; 
- S.C. MEDWIN SOFT S.R.L. – asigurarea de servicii informatice pentru programul de 

Registru Intrări şi Ieşiri; 
- S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A. – contract de furnizare a energiei electrice; 
- SISTEMUL ELECTRONIC DE ACHIZIŢII tUBLICE(SEAt) – reînnoire certificat digital; 
- S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. – LEGIS; 
- C.N. tOŞTA ROMÂNĂ S.A. – servicii T.t.; 
- S.C. ALISCA VENDING S.R.L. – închiriere spaţiu pentru dozator băuturi non-alcoolice 

la sediul Serviciilor tublice Comunitare; 
- S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMUNICATION S.A. – servicii telefonice; 
- S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. – servicii telefonice; 
- AUTORITATEA ELECTORALĂ tERMANENTĂ – contract de comodat; 
- CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA – convenţie de participare la cheltuielile comune; 

ASOCIAŢIA RĂNIŢILOR ŞI URMAŞILOR EROILOR MARTIRI COVASNA-HARGHITA – 
contract de comodat 
 

5. Patrmoniu-Administrativ 
 

Activitatea acestui compartiment a vizat următoarele activităţi: 
- Gestionarea cu responsabilitate a BCF-urilor: s-au eliberat BCFurile cu 

respectarea cotei de benzină alocate pentru fiecare autoturism; s-a ţinut evidenţa operativă 
a BCF-urilor gestionate la Instituția trefectului Judeţul Covasna; 

- Gestionarea parcului auto: În baza Ordinului Ministrului M.A.I. nr. 559 din 
01.09.2008 a fost organizată activitatea de întreţinere, reparaţii şi evidenţa parcului auto. 

A fost întocmit lunar până in data de 10 ale lunii curente, raportarea privind 
consumul de carburant şi încadrarea in normele de consum aprobate. 
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te parcursul anului au fost  întocmite situaţiile solicitate de Direcţia Logistică a 
M.A.I. privind: 

-  gradul de înzestrare al Instituţiei trefectului judeţul Covasna precum şi multiple 
intervenţii pentru necesitate înnoirii parcului auto,  

- machetă privind asigurarea RCA si CASCO în cadrul instituţiei. 
- machete privind situaţia imobilelor administrate de către Instituţia trefectului 

Judeţul Covasna. 
- au fost finalizate demersurile necesare pentru radierea unui autoturism marca 

DAEWOO CIELO EXECUTIVE; 
Au fost întocmite lunar FAZ-urile - fişe de activitate zilnică şi evidenţa consumului 

de carburant şi au fost respectate perioadele de revizii tehnice şi reparaţii ale 
autoturismelor din dotare. 

- Inventarierea patrimoniului: Inventarierea patrimoniului s-a efectuat în baza 
Ordinului trefectului judeţului Covasna nr. 230/08.11.2017, prin care s-a stabilit perioada 
de desfăşurare a acestei operaţiuni, elementele patrimoniale supuse inventarierii precum şi 
comisia de inventariere. 

Au fost inventariate toate gestiunile de valori materiale, respectiv gestiunile de 
materiale obiecte de inventar în magazie şi în folosință şi mijloace fixe. De asemenea, au 
fost inventariate disponibilităţile băneşti, cecurile şi alte valori aflate în casieria instituţiei, 
precum şi disponibilităţile băneşti existente în conturile deschise la Trezoreria Sf. Gheorghe. 
Disponibilităţile băneşti s-au inventariat prin confruntarea soldului din registrul de casă cu 
cel din evidenţa contabilă, după efectuarea tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi. Au fost 
inventariate, de asemenea, creanţele si obligaţiile instituţiei față de terţi prin verificarea 
sumelor care constituie soldul conturilor de clienţi, debitori şi furnizori. 

- Menţinerea in stare de funcţionare a  patrimoniului instituţiei: au fost 
organizate activităţi de întreţinere, reparaţii şi acolo unde era cazul încheierea de contracte 
cu terţi la instalaţiile de încălzire,apă,canal, energie electrica si altele; 

- Au fost întocmite referatele de necesitate pentru achiziţionarea şi apoi 
distribuirea economicoasă a materialelor consumabile pentru imprimante, faxuri, xeroxuri, 
rechizite de birou, materiale reprezentând obiecte de inventar; 

trin încheierea unui contract de prestări servicii, a fost menţinuta ordinea şi 
curăţenia în toate sectoarele instituţiei 
 
� Comisia de mediu şi ecologie la nivelul instituţiei  

 
Comisia de mediu şi ecologie constituită la nivelul Instituţiei trefectului Judeţul  

Covasna îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu art. 25 din Ordinul Ministrului 
Administraţiei şi Internelor nr. 239/2010 privind organizarea, coordonarea şi controlul 
activităţii de protecţie a mediului în unităţile MAI. 

Comisia a vizat în principal realizarea tlanului anual de acţiune în domeniul protecţiei 
mediului, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa 
acestora din punctul de vedere al îmbunătăţirii factorilor de mediu. 

trin Ordinul prefectului nr. 39/2016 a fost actualizată comisia de protecţie a mediului 
şi ecologie la  nivelul instituţiei, a fost desemnat şi responsabilul de mediu la nivelul 
instituţiei, a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiei. 

Activitatea în anul 2017 a însemnat întocmirea dosarului de mediu, organizarea a 
două şedinţe ale Comisiei de mediu şi ecologie, întocmirea raportului de mediu, etc. 

Colectarea deşeurilor s-a desfăşurat prin implementarea sistemului de colectare 
selectivă a deşeurilor conform Legii 132/2010. 

Cantităţile de deşeuri colectate selectiv, după implementarea acestui sistem, sunt 
următoarele: hârtie – 717 kg; plastic – 60 kg; aluminiu : 3270 kg; deşeuri electrice: 117kg; 
deşeuri din tonere de imprimantă – 62 kg; metale feroase(fontă) – 6440 kg. 
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N. Serviciul Public Comunitar pentru Evidenţa Paşapoartelor Simple 
 
În perioada analizată la nivelul s-a urmărit realizarea obiectivelor stabilite la nivelul 

serviciului, ce derivă din legislaţia specifică precum şi din trogramul de măsuri pentru 
combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul aprobat prin H.G nr. nr. 
1723/2004, Strategia Naţională Anticorupție 2016 – 2020, aprobata prin H.G nr.583/2016, 
Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului 
controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Activitatea serviciului în anul  2017,  s-a axat pe deservirea în condiţii cât mai bune a 
cetăţenilor care s-au adresat serviciului, crearea unei imagini pozitive a serviciului, 
creşterea răspunderii personalului în executarea activităţilor zilnice precum şi  
perfecţionarea pregătirii acestuia. 

 
I. Activităţi executate de Compartimentul Emitere, Evidenţă Paşapoarte şi 

Probleme de Migrări  
Activitatea de lucru cu publicul  
Numărul cererilor de eliberare a paşaportului înregistrate la nivelul serviciului a fost 

de 9.895, din care: 
-cereri pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic:              4.713 
-cereri pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic cu menţionarea 

domiciliului în străinătate:                                                                                       245 
-cereri pentru eliberarea unui paşaport simplu temporar:               4.895 
-cereri pentru eliberarea unui paşaport simplu temporar cu menţionaea domiciliului 

în străinătate:                                                                                       42  
Comparativ, numărul  cererilor înregistrate în anul 2017 a crescut cu 3.047 cereri, 

respectiv 44,49% faţă de anul 2016. 
 

CERERI ÎNREGISTRATE LA SPCEEPS COVASNA 
O CREŞTERE DE 44,49% FAŢĂ DE ANUL 2016 (3047 CERERI)
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Statistica cererilor, după locul depunerii acestora, se prezintă astfel: 
- cereri depuse la ghişeul  serviciului:   9.276 
- cereri depuse la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României:  619  
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STATISTICA CERERILOR, DUPĂ LOCUL DEPUNERII
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Au fost operate în baza de date un număr de 483 pierderi, furturi sau  deteriorări 

ale paşaportului anterior, astfel: 
-pierderi: 476, din care 44 paşapoarte valabile; 
-furturi: 3, din care 2 pașapoarte aflate în termenul de valabilitate; 
-deteriorări: 4 din care 3 pașaporte valabile (față de 360 pierderi, furturi sau 

deteriorări ale documentului de călătorie anterior, din care 56 pașapoarte valabile, 
înregistrate în anul 2016). 

PIERDERI, FURTURI SAU DETERIORĂRI 
ALE PAŞAPOARTELOR 

360 356

2 7
52

453 476

3 4
47

0

100

200

300

400

500

600

TOTAL Pierderi Furturi Deteriorări Sancţiuni aplicate

2016

2017

 
În 47 cazuri de pierdere/deteriorare a paşaportului valabil au fost întocmite 

procese-verbale de constatare a contravenţiei şi aplicate sancţiunile, încadrarea juridică 
fiind făcută conform prevederilor legale. 

Deasemenea, au fost primite şi înregistrate 394 cereri pentru eliberarea 
adeverinţei referitoare la limitarea exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate ori 
privind istoricul paşapoartelor deţinute, mai puține cu 82 cereri faţă de anul 2016. 

Activitatea de soluţionare a cererilor  
Au fost soluţionate pozitiv 394 cereri  de eliberare a adeverinței, 9.276 cereri de 

eliberare a pașaportului depuse la ghișeul serviciului precum și 619 cereri depuse la  
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misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, la sfârșitul perioadei de analiză 
rămânând în lucru 4 cereri, iar o cerere de eliberare a unui pașaport simplu electronic a 
fost refuzată. În acest caz, decizia de respingere, precum și motivul care a stat la baza 
acesteia, au fost comunicate solicitantului în scris, în termenul legal de soluționare a cererii.  

ACTIVITATEA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR
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tentru solicitanţii care figurau în evidenţa serviciului cu mapă de paşapoarte, s-a 

procedat la scanarea conţinutului acestora şi a formularelor de cerere, după aprobarea lor. 
tentru mapele  nou întocmite au fost completate  opise, iar pentru mapele opisate anterior 
s-a procedat la completarea lor cu înscrisurile introduse ulterior în acestea. 

După personalizare, cele 4.936 paşapoarte simple temporare au fost predate la 
ghişeu pe bază de condică. În cazul paşapoartelor simple electronice, după primirea  lor de 
la C.N.U.t.t.E şi recepţia acestora, s-a procedat la predarea lor la ghişeu, pe bază de 
condică, de către comisia de recepţie. 

Urmare a cererilor primite, la ghişeul serviciului au fost livrate solicitanţilor un 
număr de  7.621 paşapoarte, astfel: 

-paşapoarte simple electronice:        2.690 
-paşapoarte simple temporare:         4.931, iar un număr de 593 paşapoarte 

simple electronice au fost livrate titularilor prin curier (față de 5.731 pașapoarte livrate 
solicitanților la ghișeu și 471 pașapoarte livrate titularilor prin curier în anul 2016). 

PAŞAPOARTE LIVRATE SOLITITANŢILOR
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Cererile şi documentele care au stat la baza eliberării paşapoartelor pentru un 
număr de 2386 solicitanţi care s-au adresat serviciului nostru în temeiul art.15 alin.2) şi 3) 
din Legea nr.248/2005, au fost transmise  serviciilor de profil de la domiciliul acestora, 
după livrarea paşapoartelor la titulari (față de 437 cereri în anul 2016). 
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Cererile pentru eliberarea paşaportului cu menţionarea domiciliului în străinătate 

au fost verificate şi soluţionate conform procedurii de lucru pe această linie. Aceste cereri, 
precum şi cererile de eliberare a paşaportului simplu electronic depuse la misiunile 
diplomatice ori oficiile consulare ale României, de către cetăţenii români cu domiciliul în 
România, au fost luate nominal în evidenţă, prin înscrierea  în registrul special întocmit în 
acest scop. 

În cazul a 115 cetăţeni români care şi-au stabilit domiciliul în străinătate şi nu 
figurau în baza de date privind evidenţa persoanelor cu acest statut, au fost efectuate 
notificări în acest sens către Serviciul tublic Comunitar Judeţean de Evidenţă a tersoanelor 
de la ultimul domiciliu din România al solicitanților (față de 129 notificări efectuate în anul 
2016). 

În vederea actualizării bazei de date, pentru 185 persoane cărora li s-a eliberat 
paşaport şi care nu figurau în baza de date privind evidenţa persoanelor ori care figurau cu 
alte date de identitate, au fost întocmite notificări către Serviciul tublic Comunitar de 
Evidenţă a tersoanelor de la domiciliul solicitanților, însoţite de copii ale documentelor de 
stare civilă corespunzătoare (față de 150 notificări efectuate în anul 2016). 

În cazul adeverinţelor, după verificarea, redactarea, avizarea şi aprobarea lor, 
acestea au fost predate pe bază de condică la ghişeul serviciului unde, după eliberarea lor, 
s-a procedat la scanarea exemplarului nr.2 şi la întocmirea ori completarea opisului din 
mapa de paşapoarte, după caz. 

Activitatea pe linia prelucrării datelor cu caracter personal, altele decât cele 
rezultate din primirea şi soluţionarea cererilor de eliberare a paşaportului şi adeverinţelor. 

La solicitarea scrisă a instituţiilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice ori 
evidenței persoanelor au fost efectuate verificări în evidenţe şi comunicări scrise  cu privire 
la 16 persoane, în conformitate cu prevederile legale (față de 14 persoane în anul 2016). 

tentru 42 cereri de restabilire a domiciliului în România, cu privire la 44 de 
persoane primite de la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor în 
vederea avizării, s-a procedat la efectuarea verificărilor şi menţiunilor corespunzătoare în 
evidenţe, la scanarea documentelor şi a conținutului mapelor, iar ulterior la anularea 
paşapoartelor în baza de date (față de 35 cereri primite în anul 2016, cu privire la 40 
persoane).  
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La solicitarea scrisă a altor servicii publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa 
paşapoartelor simple, au fost scanate şi transmise un număr de 178 mape de paşapoarte 
(față de 160 mape de pașapoarte transmise în anul 2016). 
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Au fost efectuate în IDIS un număr de 3.919 observaţii (față de 1.851 observații 
efectuate în anul 2016), iar în cazul persoanelor care posedau mapă de paşapoarte s-a 
procedat şi la scanarea conţinutului acestora, de asemenea, a fost scanat conținutul a 940 
mape constituite în anul 2003 ( față de 5.257 mape scanate în anul 2016). 
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Activitatea pe linie de gestiune – s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile 
instrucţiunilor şi  a procedurilor pe această linie. 

În procesul de personalizare a paşapoartelor simple temporare au fost constatate  
31 rebuturi tehnologice de pașapoarte simple temporare (față de 24 rebuturi tehnologice în 
anul 2016) și 256 rebuturi folie holografică (față de 18 rebuturi în anul 2016), iar în privinţa 
paşaportului simplu electronic a fost constatat 1 rebut de emitere (față de 0 rebuturi în 
anul 2016). 

În urma inventarierilor semestriale a formularelor cu regim special, a paşapoartelor 
temporare și a foliei holografice aflate în depozit şi asupra diverşilor deţinători, desfăşurată 
în anul 2017, în conformitate cu Normele metodologice privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii patrimoniului în unităţile M.A.I., precum şi cu ocazia inventarierii lunare a 
paşapoartelor temporare și a foliei holografice, nu au fost constatate  plusuri sau minusuri 
în gestiune. 

 
II. Activităţi desfăşurate de compartimentul informatic  
În perioada analizată au fost desfăşurate activităţi cu caracter permanent, 

respectiv: 
- administrarea locală a sistemului informatic pe probleme de paşapoarte; 
- asigurarea funcţionării echipamentelor informatice; 
- rezolvarea erorilor/problemelor apărute la nivelul sistemului informatic; 
- gestiunea materialelor de comunicaţii şi informatică; 
- gestionarea staţiilor de lucru, a utilizatorilor şi rolurilor acordate acestora. 
- participarea la operaţiunile de mentenanţă/service, efectuate de specialiştii 

firmelor S&T şi 3M, asupra echipamentelor informatice din cadrul proiectului etass; 
Au fost remise Direcţiei Generale de taşapoarte, în vederea anulării acestora,  2 

dispozitive de autentificare tip USB token, ca urmare a încetării raporturilor de serviciu şi a 
schimbării numelui contului utilizatorilor. 

Staţiile de preluare cereri din ghişee, tip Dell, au fost înlocuite cu staţiile de 
preluare cereri, tip hp. tentru punerea în funcţiune a noilor staţii Windows 10 şi 
introducerea acestora în domeniu s-au desfăşurat activităţi de update şi de instalare a 
aplicaţiilor. 

În vederea asigurării unui flux optim şi eficient de soluţionare a problemelor 
apărute la nivelul sistemului informatic de emitere şi gestiune a paşapoartelor au fost 
raportate unităţii help-desk un număr de 44 sesizări/solicitări, după cum urmează: 

1 solicitare acces utilizator la portalul EStAS; 
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9 sesizări cu privire la nefuncţionalitatea aplicaţiei IDIS; 
12 sesizări lipsă conexiune cu EVt; 
6 solicitări de remediere a greşelilor de operare. 
4 sesizări de natură tehnică – aparatură defectă;  
5 solicitări conexare mape; 
1 solicitare resetare parolă utilizator;  
1 solicitare retragere rol utilizator; 
3 solicitări livrare set cartuşe rezervă pentru imprimanta Trigenion; 
1 solicitare livrare cartuş rezervă pentru imprimanta Trigenion; 
1 solicitare generare listă cu utilizatorii şi rolurile atribuite acestora în IDIS. 
Directorul tUBLIC_StCEEtS a fost verificat zilnic iar materialele informative 

transmise de Direcţia Generală de taşapoarte au fost listate şi predate la secretariat sau au 
fost luate la cunoştinţă de personalul serviciului prin consultarea individuală a acestora, 
după caz. 

Lunar, s-au efectuat operaţiuni de mentenanţă/revizie pentru completul de tipărire 
paşapoarte temporare, de către personalul abilitat al firmei „S&T”, iar rezultatele s-au 
consemnat într-un raport avizat de şeful serviciului.  

În perioada ianuarie-aprilie s-au efectuat operaţiuni de mentenanţă/revizie pentru 
echipamentele: cititor de documente 3M, cititor de semnătură TOPAZ, cititor de amprentă 
CONGENT, aparat foto Canon, de către personalul abilitat al firmei 3M România SRL, iar 
rezultatele s-au consemnat într-un raport avizat de şeful serviciului.  

Deasemenea, la sediul serviciului, personalul firmei S&T a efectuat 2 intervenţii 
tehnice cu privire la imprimanta Trigenion şi UtS-ul Technoware, fiind refăcute setările 
pentru recalibrare, respectiv acumulatorii înlocuiţi iar personalul firmei S.C. Kapsch S.R.L. a 
efectuat 1 intervenţie tehnică cu privire la staţia CVW10_t2, fiind înlocuit ventilatorul CtU. 

Trimestrial, s-a tipărit lista cu paşapoartele emise şi neînmânate titularilor şi 
confruntate cu stocul existent în ghişeu, nefiind constatate neconcordanţe în acest sens.  

În urma acestor verificări s-au anulat 7 paşapoarte expirate în ghişeu şi 
neînmânate titularilor. 

În anul 2017 nu au fost preluate cereri offline. 
 

III. Activităţi desfăşurate de compartimentul restricţii  
Aplicarea măsurilor de limitare a exercitării dreptului la libera circulaţie în 

străinătate a cetăţenilor români 
a)Restrângerea exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate - în perioada 

analizată nu au fost primite hotărâri judecătoreşti prin care să fie dispuse măsuri de 
restrângere temporară a exercitării dreptului la libera circulaţie în anumite state, în 
concordanţă cu prevederile legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor 
români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare.  

b) Suspendarea exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate- activităţile 
desfăşurate în vederea punerii în aplicare a măsurilor dispuse de către autorităţile abilitate, 
cu privire la suspendarea exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate au fost 
executate  cu operativitate, fiind evidenţiate atât rezultatul verificărilor întreprinse, cât şi 
acţiunile derulate în vederea retragerii documentelor de călătorie. 

Statistic, s-au efectuat acţiuni pentru suspendarea exercitării dreptului la libera 
circulaţie pentru un număr de 209 persoane, ca urmare a celor 187 dispoziţii primite, în 
vederea  punerii în aplicare a 126 măsuri preventive, 49 mandate de executare a pedepsei 
închisorii, 15 ordine de dare în urmărire, 26 suspendări a executării pedepsei sub 
supraveghere, 3 internări într-un centru educativ, o întrerupere a executării pedepsei și 3 
altele (c.p./c.p.p.). 

Raportat la această situaţie, au fost întreprinse demersuri în teren, de retragere a 
9 paşaporte aflate în termen de valabilitate, fiind alocate în acest sens 2 cadre ale 
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serviciului şi parcurşi 217 km, acţiuni care au fost finalizate prin retragerea a 6 pașapoarte, 
și întocmirea a 3 procese-verbale de constatare a lipsei de la domiciliu.   
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taşapoartele retrase au fost menţionate în baza de date la rubrica „restricţii”, prin 
implementarea simbolului aferent, iar păstrarea lor fizică se realizează separat de cele 
emise şi neînmânate, respectiv într-un fişet metalic asigurat prin încuiere şi sigilare. 

Comparativ, în anul 2016 au fost primite 115 astfel de dispoziţii, cu privire la 117 
persoane şi au fost întreprinse demersuri în teren pentru retragerea paşaportului în 15 
cazuri, fiind parcurși 423 km, acțiuni finalizate prin retragerea a 8 pașapoarte. 

Demersurile întreprinse de personalul serviciului pentru punerea în executare a 
măsurilor dispuse în vederea suspendării exercitării dreptului la libera circulație în 
străinătate, au fost transmise, în termen de cel mult 3 zile de la primirea comunicării, 
autorităților emitente. astfel, au fost întocmite și transmise în acest sens 197 adrese, față 
de 112 adrese în anul 2016. 

În perioada 09.01-13.03.2017, în urma dispoziției direcției generale de pașapoarte 
în acest sens, au fost reanalizate toate cele 75 restricții de tip „i” activ, implementate în 
perioada 10.04.2006-31.12.2008 inclusiv, în vederea aplicării măsurilor de suspendare a 
exercitării dreptului la libera circulație în străinătate. ca urmare, au fost întreprinse 
demersurile corespunzătoare la autoritățile competente în scopul obținerii tuturor 
informațiilor necesare pentru a stabili dacă restricțiile mai subzistă, fiind întocmite în acest 
scop 69 adrese de verificare la administrația națională a penitenciarelor, 11 solicitări de 
trimitere sentințe penale de la diferite instanțe de judecată și 3 adrese de verificare la 
penitenciarul miercurea ciuc. 

în toate cazurile, după efectuarea verificărilor și analiza documentelor, personalul 
compartimentului restricții a întocmit referatele corespunzătoare în care a prezentat situația 
de fapt și a propus măsurile ce urmau a fi dispuse în soluționarea lucrărilor. după avizarea 
și aprobarea referatelor, conform procedurii pe această linie, au fost inactivate în idis 72 de 
restricții, menținute 3 restricții și implementate 2 noi restricții.  

Ulterior, pe parcursul anului 2017, au mai fost solicitate, în scris, la administrația 
națională a penitenciarelor ori direct, la penitenciarul codlea, verificări cu privire la 10 
persoane care figurau în evidenţă cu suspendarea exercitării dreptului la libera circulaţie în 
străinătate, instituită pe motiv „mepi”, care nu mai era actuală, iar în aceste cazuri, în baza 
rezultatului verificărilor, au fost întocmite referate cu propunere de trecere la pasiv a 
restricţiilor şi ulterior, efectuate menţiunile corespunzătoare în baza de date (față de 15 
verificări solicitate și 15 treceri la pasiv a restricțiilor în anul 2016). 
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De asemenea, în cazul a 3 persoane care s-au prezentat la ghișeul serviciului cu 
bilet de liberare din penitenciar, s-a procedat la întocmirea referatului cu propunere de 
trecere la pasiv a restricției și la efectuarea mențiunilor corespunzătoare în baza de date. 

În vederea implementării unor mențiuni/clarificării situației cu privire la unele 
măsuri restrictive dispuse, au fost întreprinse demersuri la instanțele de judecată/parchete 
pentru obținerea tuturor documentelor/informațiilor necesare în acest sens. 

Odate, la rubrica „observaţii”, toate dispoziţiile de urmărire ori de revocare a 
urmăririi ale inspectoratului general al poliţiei române. 

Folderul corespunzător judeţului covasna, respectiv public_spceeps/_trafic/cv, este 
accesat zilnic pentru actualizarea cu indicatorii prevăzuţi, a fişierului „situaţia privind 
activităţile zilnice desfăşurate pentru punerea în aplicare a unor măsuri procedurale din 
cuprinsul codului de procedură penală”, completarea rubricilor fiind efectuată până la ora 
1200 a zilei următoare desfăşurării activităţilor pe această linie. 

Lunar, acelaşi folder a fost accesat în termen, conform procedurii, pentru 
actualizarea cu indicatorii prevăzuţi, a fişierului „situaţia privind activităţile lunare 
desfăşurate pentru punerea în aplicare a unor măsuri procedurale din cuprinsul codului de 
procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare”. 

 
Soluţionarea lucrărilor referitoare la cetăţenii români decedaţi, accidentaţi ori care au 

săvârşit fapte ilegale pe teritoriul altor state 
Au fost primite de la Direcţia Generală de taşapoarte, comunicări cu privire la 46 

cetăţeni români, din care 19 decedați, 21 reținuți/arestați în străinătate, 2 condamnați la 
pedeapsa privativă de libertate și 4 internați în spital,  pentru care au fost efectuate 
verificări și mențiuni în evidențe, iar în cazurile în care s-a impus, au fost întreprinse 
demersuri în teren în vederea anunțării membrilor de familie ori rudelor acestora, conform 
procedurii de lucru pe această linie (față de 30 cetățeni români, din care 7 decedați,  22 
reținuți/arestați în străinătate și 1 condamnat la pedeapsa privativă de libertate  în anul 
2016).  

Lunar, lista persoanelor domiciliate în jud.covasna care au fost reținute/arestate în 
străinătate, despre care a, primit comunicări în acest sens, a fost transmisă inspectoratului 
de poliţie al judeţului covasna – serviciul de investigaţii criminale, biroul de combatere a 
infracţiunilor contra persoanei, în vederea evaluării situaţiei pe linie de criminalitate 
transfrontalieră. 

De asemenea, situația cetățenilor români domiciliați în jud. Covasna, care au fost 
implicați pe teritoriul altor state în comiterea de infracțiuni de competența structurilor de 
combatere a criminalității organizate, a fost transmisă- de îndată – serviciului de combatere 
a criminalității organizate Covasna. 

 
IV. Activităţi pe linie de secretariat, documente clasificate şi comunicare 

publică 
 În cursul lunii ianuarie comisia de selecţionare a documentelor a procedat la 

selecţionarea documentelor cu termen de păstrare expirat, iar în cursul lunii februarie s-a 
obţinut avizul Arhivelor Judeţene pentru lucrarea de SELECțIONARE a documentelor șI 
avizul pentru noul StAțIU de depozitare a arhivei serviciului, ca urmare a îndeplinirii 
CONDIțIILOR legale de depozitare. 

În Cursul lunii mai, Comisia de distrugere a actelor normative interne, numită prin 
dispoziția dez pe unitate, s-a întrunit în vederea distrugerii unui număr de 2 acte normative 
interne abrogate, un exemplar al trocesului-Verbal de distrugere fiind înaintat la Direcția 
Generală de tașapoarte. 

Comisia de inventariere a procedat, în perioada 29.05-31.05.2017, la inventarierea 
actelor normative interne emise de conducerea ministerului, deținute și gestionate la nivelul 
serviciului. 
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În perioada 27-29.11.2017 comisia de inventariere constituită la nivelul serviciului 
a procedat la inventarierea sigiliilor şi ştampilelor aflate în evidenţa serviciului, în urma 
inventarierii nefiind constatate  lipsuri sau deficienţe pe această linie. 

În perioada analizată au fost înregistrate ori reînregistrate în registrul unic de 
evidenţă a registrelor, condicilor şi borderourilor neclasificate sau clasificate următoarele: 

- 63 registre din care 49 neclasificate şi 14 clasificate;   
- 13 condici de predare - primire din care 11 neclasificate şi 2 clasificate; 
-  3 borderouri de expediere a documentelor din care 2 neclasificate  1 clasificat; 
- 9 agende plan de muncă zilnic sau lunar. 
Au fost recepţionate 497 radiograme prin Sistemul de Mesagerie  Electronică 

Criptată, din care 216, fiind destinate serviciului nostru au fost listate şi înregistrate. 
Au fost înregistrate în registrele de EVIDENŢĂ a documentelor neclasificate, 

următoarele: 
-5.852 lucrări neclasificate, fiind expediate 3.969; 
-394 cereri pentru eliberarea adeverinţei referitoare la limitarea exercitării dreptului 

la libera circulaţie în străinătate ori privind paşapoartele deţinute. 
Au fost multiplicate 104 documente neclasificate. 
te linia documentelor clasificate au fost înregistrate 30 secrete de serviciu, din 

care 4 primite de la alte INSTITUțII. 
Au fost  înregistrate 6 ordine M.A.I neclasificate. 
A fost ţinută evidenţa mediilor de stocare, astfel: 
- medii de stocare  distribuite personalului serviciului 
-medii de stocare înregistrate şi gestionate la nivelul serviciului. 
În perioada analizată au fost redactate şi înregistrate 369 dispoziţii de zi pe unitate 

şi semnate de luare la cunoştinţa de către personalul serviciului.  
te baza dispoziţiilor de zi pe unitate, a cererilor de concedii de odihnă şi a 

adeverinţelor medicale, lunar,  a fost întocmit pontajul. 
Au fost întocmite un număr de 44 referate de necesitate, 59 cereri concediu de 

odihnă/suplimentar şi completate 28 ordine de serviciu. 
 

V. Activitatea de soluţionare a petiţiilor şi audienţelor 
În cursul anului 2017 au fost înregistrate 4 petiţii formulate de persoane fizice, șI 

primite astfel: 
 -2  pe e-mail-ul serviciului, 
-2  prin poștă 
Răspunsurile către tETENțI au fost transmise în termenul legal, 3 tETIțII au fost 

SOLUțIONATE pozitiv, iar în 1  a fost REDIRECțIONATĂ, petentul fiind informat despre 
acest demers,  în termenul legal.  

În perioada supusă analizei nu au fost înregistrate audienţe. 
A fost elaborat raportul privind activitatea de soluţionare a petiţiilor şi de primire a 

CETĂțENILOR în audienţă, desfăşurată în semestrul I 2017. 
 

VI. Activităţi desfăşurate pe linia liberului acces la informaţii de interes 
public 

te adresa de e-mail a serviciului au fost primite 3 solicitări de furnizare a 
informaţiilor de interes public șI 3 mesaje de MULțUMIRE pentru profesionalismul șI 
comportamentul personalului serviciului. 

Au fost întreprinse demersuri de actualizare a INFORMAțIILOR de interes public 
postate la avizierul serviciului  șI pe site-ul INSTITUțIEI (9 actualizări).  

Șeful serviciului a participa la o CONFERINțĂ de presă în vederea informării 
CETĂțENILOR privind posibilitatea programării online în vederea depunerii cererilor de 
eliberare a tAșAtOARTELOR.  
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A fost elaborat raportul  de evaluare a activităţii desfăşurate în anul 2016, în baza 
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 

Zilnic, prin dispoziţia de zi pe unitate a şefului serviciului sunt desemnate 
persoanele care asigură activitatea de relaţii cu publicul, informaţii de interes public fiind 
furnizate şi telefonic. 

 
VII. Activitatea de pregătire a personalului 
Activităţile de pregătire continuă au fost organizate, în conformitate cu prevederile 

ordinului M.A.I nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile 
de poliție ale m.a.i. și dispoziţiei directorului general al direcției generale de pașapoarte nr. 
97/31.03.2017. 

Astfel au fost întocmite: 
- planul de pregătire de specialitate a personalului, aprobat de conducerea 

instituţiei prefectului; 
- planul specific de pregătire a personalului pe linia prelucrării datelor cu caracter 

personal în anul 2017 
- programul lunar de pregătire continuă a personalului din subordine pe anul 2017; 
- planurile de pregătire fizică, întocmite de şefii de grupe; 
         - planul specific de pregătire a personalului pe linia protecţiei informaţiilor 

clasificate în anul 2017; 
 - teme profesionale;   
- fişe de pregătire individuală. 
În perioada analizată au fost organizate un număr de 11 şedinţe de pregătire 

profesională. 
tregătirea personalului în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, respectiv 

INFOSEC, s-a desfăşurat conform tlanului specific de pregătire a personalului pe linia 
protecţiei informaţiilor clasificate în anul 2017 şi a fost consemnată în fişele de pregătire 
individuală. 

Astfel au fost întocmite şi/sau prelucrate 12 teme de către responsabilul privind 
protecţia informaţiilor clasificate şi 11 teme de către responsabilul CSTIC, care au fost 
dezbătute cu întreg personalul serviciului, responsabilul CSTIC, sau şeful serviciului, după 
caz. 

În cursul lunilor august și decembrie au avut loc exerciţii de testare a timpului de 
reacţie a personalului de pază şi apărare, pentru a garanta intervenţia operativă în situaţii 
de urgenţă în afara programului de lucru. S-a constatat că personalul serviciului cunoaşte 
regulile de comportare şi acţiune în situaţii de urgenţă, cât şi modul de acţiune în caz de 
evacuare. 

De asemenea, în cursul lunii decembrie a fost organizat un exercițiu privind modul 
de acțiune în caz de incendiu. 

Referitor la pregătirea personalului în domeniul protecţiei datelor cu caracter 
personal, aceasta a fost realizată prin prelucrarea temelor întocmite  la nivelul serviciului, 
conform planului specific de pregătire a personalului pe linia prelucrării datelor cu caracter 
personal în anul 2017. 

tregătirea personalului serviciului în domeniul Schengen s-a realizat conform 
„Tematicii de instruire a personalului Direcţiei Generale de Paşapoarte şi serviciilor publice 
comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple pentru anul 2017”, prin 
prelucrarea unui număr de 3 teme transmise de Direcţia Generală de taşapoarte,  lunar 
fiind raportate activităţile desfăşurate pe această linie. Testarea anuală a cunoştinţelor în 
acest domeniu a avut loc în luna noiembrie, rezultatele nominale fiind comunicate, în 
termenul solicitat, la Direcţia Generală de taşapoarte. 

În lunile octombrie și decembrie  au fost aplicate personalului teste de verificare 
anuală a cunoştinţelor însuşite în domeniul pregătirii de specialitate, prevenirii și combaterii 
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faptelor de corupție, protecţiei informaţiilor clasificate/ INFOSEC, protecţiei persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și executată ședința de  tragere cu 
armamentul din dotare, iar testarea la   educaţie fizică a fost organizată în august 2017. 

În perioada 09.04-11.04.2017 dl. ag.șef pr.Codreanu Marcel a participat la 
convocarea cu tematica ”Gestionarea unitară a materialelor cu regim special utilizate în 
procesul de personalizare a pașapoartelor”, ”Aspecte referitoare la riscurile, amenințările și 
implicațiile rezultate din gestionarea defectuoasă a materialelor cu regim special”, iar dl. 
ag.șef pr. Bohotineanu Daniel a participat în perioada 07.05-09.05.2017 la convocarea cu 
tematica ”Suspendarea exercitării dreptului la libera circulație în străinătate”, ”Aspecte 
privind prevenirea infracționalității la regimul pașapoartelor”. 

În perioada 18-20.10.2017 șeful serviciului a participat la convocarea de pregătire 
pregătire şi analiză profesională, organizată în jud.Constanța. 

 
VIII. Activităţi pe linie de resurse umane 
Cu prilejul Zilei toliţiei Române d-na scms.Mărculescu Alexandrina a fost avansată 

în gradul profesional următor şi anume cel de comisar. 
Conform Ordinului trefectului nr. 88/12.05.2017, cu data de 01.05.2017, ca 

urmare a ocupării postului prin concurs, a încetat împuternicirea d-nei scms.Ioniță Alina-
Dana și cu aceași dată a fost numită în funcția de șef serviciu. 

Au fost desfășurate activități de analiză a postului și actualizate 2 fișe post. 
Au fost completate, în termenul legal, declaraţiile de avere şi interese de către 

personalul serviciului şi înaintate Instituţiei trefectului în vederea postării acestora pe site-
ul Instituţiei trefectului. 

A fost întocmită, conform prevederilor H.G nr.1578/2004 privind condiţiile în baza 
cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, 
concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare, planificarea concediilor 
pentru anul 2018. 

Au fost completate cererile de echipament pentru anul 2018. 
A fost verificat, trimestrial, conform Dispoziției Direcției Generale de tașapoarte 

nr.2292042/6/02.02.2016, modul de păstrare, de către personalul serviciului, a 
documentelor de legitimare, valabilitatea și starea acestora,  rezultatul verificării  a fost 
consemnat într-un proces-verbal și înaintat la Direcţia Generală de taşapoarte, în perioada 
supusă analizei nefiind constatate  pierderi, sustrageri sau distrugeri ale legitimaţiilor. 

 Dl. ag. șef pr. Codreanu Marcel și dl. ag.șef pr.Bohotineanu Daniel au participat la 
testarea cunoștințelor în domeniul legislației rutiere, conform O.M.A.I nr. 1116/2005, fiind 
declarați admiși, iar ulterior au fost efectuate demersurile necesare în vederea solicitării de 
la ItJ Covasna a atestatelor pentru cei doi conducători auto desemnați să conducă 
autovehiculele din dotarea serviciului. 

În  cursul anului 2017 nu au fost aplicate sancţiuni personalului serviciului. 
 

IX.Activităţi pe linia prevenirii  şi combaterii corupţiei 
te linia prevenirii faptelor de corupţie la nivelul serviciului au fost desfăşurate 

următoarele activităţi: 
- A fost întocmit raportul de evaluare cantitativă și calitativă privind  

implementarea măsurilor de prevenire/ control al riscurilor de corupție (perioada de 
referință 01 ianuarie  2017 – 28 noiembrie 2017); 

- în conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) din O.M.A.I nr.86/2013 privind 
organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a corupției în M.A.I, a fost solicitat 
Serviciului Anticorupție Covasna sprijinul în vederea  organizării unei activități de informare 
anticorupție, activitate ce a avut loc în data de 12.04.2017 și la care a participat întregul 
personal al serviciului; iar șeful serviciului a participat în luna octombrie la activitatea de 
instruire cu șefii structurilor, organizată de Serviciului Anticorupție Covasna 
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-pe linie de pregătire profesională a personalului în acest domeniu, au fost 
introduse în planul anual de pregătire teme de promovare a conduitei integre, și prelucrate 
4 teme/materiale documentare în acest domeniu 

-în cursul lunilor iunie, respectiv noiembrie au fost aplicate cetăţenilor care     s-au 
adresat serviciului, pe baza voinţei liber consimţite, chestionare pentru a evalua percepţia 
publicului asupra activităţii serviciului în vederea îmbunătăţirii continue a calităţii serviciilor 
oferite şi imaginii instituţiei; 

-au fost întocmite proceduri de lucru şi atribuite roluri în sistemul informatic astfel 
încât s-a înlăturat posibilitatea ca un singur lucrător să poată soluţiona cererea de la 
preluare până la eliberarea documentului de călătorie; 

-stocurile de paşapoarte în alb au fost inventariate lunar, nefiind constatate plusuri 
sau minusuri în gestiune; 

-informarea publicului asupra modalităţilor de sesizare a actelor şi faptelor de 
corupţie săvârşite de personalul serviciului se realizează prin intermediul unui număr de 3 
afişe care se găsesc postate la sediul serviciului şi prin intermediul site-ului Instituţiei 
trefectului Judeţul Covasna la secţiunea „Serviciului taşapoarte”, unde a fost afişat 
numărul de telefon 0800.806.806.- linia verde anticorupţie şi creat un link către Direcţia 
Generală Anticorupţie; 

-la ghişeul serviciului se găseşte  registrul de sugestii, sesizări şi reclamaţii, în 
perioada  analizată nefiind înregistrate sugestii, sesizări sau reclamaţii; 

-pe pagina de internet se găsesc postate informaţiile de interes public privind 
documentele necesare soluţionării cererilor, taxe şi tarife, termene de soluţionare a 
cererilor, un număr de 10 formulare tipizate, cu posibilitatea descărcării on-line a acestora,  

-nu au fost înregistrate  cazuri de incidente de integritate sau sesizări privind acte 
sau fapte de corupţie săvârşite de personalul serviciului. 

 
X. Activităţi  de control 
În perioada 07-10.02.2017 a fost desfășurată de către d-na psiholog din cadrul 

Direcției Generale de tașapoarte, evaluarea psihologică a personalului serviciului precum și 
diagnoza organizațională. 

În perioada 13.03 – 31.03.2017 echipa de audit din cadrul Direcției Audit tublic 
Intern a desfășurat misiunea de audit public intern cu tema ”Examinarea activităților 
specifice domeniilor Pașapoarte și Situații de urgență, din perspectiva respectării 
ansamblului principiilor, regulilor procedurale și metodologiilor care le sunt aplicabile”, 
perioada supusă auditării fiind 01.02.2014 – 31.01.2017. 

În baza planurilor de control semestriale, a activităţilor desfăşurate de personalul 
serviciului, aprobate de conducerea Instituţiei trefectului, au fost efectuate de șeful 
serviciului 10 controale interne. În urma executării acestor controale nu au rezultat încălcări 
ale prevederilor legale ori dispoziţiilor interne în domeniile verificate. 

Conform tlanului de control intern asupra modului de aplicare a măsurilor legale 
de protecţie a datelor cu caracter personal în anul 2017, s-au efectuat 2 controale interne 
pe această linie. 

Lunar s-a verificat legalitatea accesării bazei de date de către utilizatorii care au 
generat logurile supuse auditării. Rezultatul verificării a fost consemnat într-un raport şi 
supus aprobării şefului serviciului. Nu s-au identificat încălcări ale normelor de protecţie a 
datelor cu caracter personal. 

În baza tlanului de control intern asupra măsurilor privitoare la protecţia 
informaţiilor clasificate în anul 2017, au fost efectuate 6 controale de către responsabilul cu 
protecția informațiilor clasificate şi 2 controale de către responsabilul CSTIC, cele 
constatate fiind consemnate în note de constatare şi în rapoarte de control, iar ulterior, în 
conformitate cu procedurile O.M.A.I nr.811/2005, exemplarul nr.2 al rapoartelor de control 
a fost înaintat la S.J.t.I Covasna. 
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S-a efectuat o testare a securităţii SIC-ului clasificat din cadrul serviciului, conform 
„Planul intern de testare/retestare a securităţii SIC-urilor clasificate din cadrul SPCEEPS 
Covasna, în anul 2017”. Rezultatul testării a fost consemnat într-un raport supus aprobării 
şefului instituţiei.    

 
XI. Alte activităţi 
A fost actualizat „Ghidul pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale 

căror date cu caracter personal sunt prelucrate în cadrul S.P.C.E.E.P.S. Covasna”. 
Au fost actualizate normele interne de lucru şi de ordine interioară privind protecţia 

informaţiilor clasificate în serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa 
paşapoartelor simple  al judeţului Covasna. 

Conform prevederilor O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 
intern/managerial al entităților publice,  au fost întocmite şi transmise Instituţiei trefectului 
jud.Covasna următoarele documente: 

- chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de 
control intern/managerial la nivelul StCEEtS Covasna, pentru anul 2016; 

- raportarea semestrială privind stadiul implementării sistemului propriu de control 
intern/managerial; 

-planul pentru punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în trogramul de 
dezvoltare a  sistemului de control intern/managerial. 

-situația cu  indicatorii de rezultat și criterii de măsurabilitate pentru  obiectivele 
generale și  specifice stabilite de conducerea serviciului pentru anul  2017. 

De asemenea, au fost stabilite de conducerea serviciului obiectivele generale și 
specifice pentru anul 2017, acestea fiind comunicate atât Instituției trefectului jud.Covasna 
cât și întregului personal al serviciului. 

În luna decembrie 2017 s-a întocmit Raportul anual de activitate privind protecţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 
acestor date pentru anul 2017 şi transmis atât la A.N.S.t.D.C.t. cât şi la Oficiului 
Responsabilului cu trotecţia Datelor. 

           Serviciul tublic Comunitar pentru Eliberarea și Evidența tașapoartelor 
Simple a fost înscris, începând cu 01.11.2017, în platforma de programări online 
www.epasapoarte.ro, creată și gestionată de Direcție Generală de tașapoarte.  

Identificarea și gestionarea cu eficacitate a riscurilor și vulnerabilităților la 
corupție aferente activității de eliberare a pașapoartelor simple, precum și 
identificarea formelor și instrumentelor suplimentare de reducere a riscurilor 
inerente 

 Informarea, conștientizarea și responsabilizarea personalului propriu asupra 
factorilor de risc care pot genera sau favoriza corupția, organizarea unei activități de 
prevenire cu reprezentanții structurii teritoriale anticorupție 

Asigurarea integrității, eticii, competențelor și responsabilităților 
personalului 

Deservirea cetățenilor cu profesionalism, aplicarea  de tratamente egale tuturor 
persoanelor, fără discriminări, manifestarea unei atitudini politicoase, respectuoase, 
folosirea unui limbaj adecvat, formularea de răspunsuri complete și corecte în relația cu 
publicul, realizarea unui echilibru între drepturile cetățenilor și interesul instituției 

Garantarea și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor 
fizice, în special dreptul la viață intimă, familială și privată, cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal, păstrarea confidențialității și securității datelor cu caracter personal 
prelucrate în condițiile legii, inclusiv după încetarea activității de prelucrare a acestor date 

Asigurarea desfășurării activităților de pregătire continuă a personalului, prin 
studierea și dezbaterea temelor la învățământul professional 
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O. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI 
ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR 
ca sa poata suplini reducerea efectivului. 

Activitatea se desfăşoară în condiţii de limita, iar sarcinile s-au repartizat în mod 
corespunzător pentru fiecare subordonat, lucru regăsit în fişele posturilor şi prin întocmirea 
dispoziţiilor de zi pe unitate,  

tregătirea continuă a personalului s-a executat conform tlanului nr. 
35352/29.05.2017, care cuprinde temele necesare pentru aprofundarea cunoştiinţelor de 
către fiecare cadru pe toate liniile de muncă, completat cu teme specifice pe linia protecţiei 
informaţiilor clasificate şi INFOSEC. 

În vederea realizării sarcinilor pe linia pregătirii fizice, respectiv participarea la 
şedinţe de tragere cu armament, s-a întocmit trotocolul între I.t.J. Covasna şi cele două 
servicii specializate din cadrul Instituţiei trefectului judeţul Covasna. 

tentru activitatea de radieri/înmatriculări/numere provizorii sunt organizate trei 
ghişee, cu program cu publicul aprobat de trefectul judeţului Covasna. 

La cele 3 ghişee, au fost primite în total 36258 dosare (înmatriculare, preschimbare 
certificate de înmatriculare, radieri şi eliberarea autorizaţiei provizorii de circulaţie), faţă de 
26184 în perioada de comparaţie. Se observă o creştere cu 10074 faţă de perioada 
precedenta. 

tentru înmatriculare au fost preluate, verificate şi implementate datele în vederea 
emiterii certificatelor de înmatriculare 13744 (+4805) dosare, faţă de 8939 dosare în  
2016. 

În 2017 s-a solicitat radierea a 1801 (+336) vehicule faţă de 1465 în 2016, iar 
pentru dealerii de autovehicule noi şi pentru cele importate uzate sau noi, s-au atribuit 
7388 (-110) autorizaţii provizorii de circulaţie, faţă de 7498 in perioada de comparatie. 

Nu s-au constatat  infractiuni de ultraj la adresa personalului. 
Cei nominalizaţi pentru desfăşurarea activităţii pe linie de evidenţă conducători auto, 

au primit, verificat şi au predat pentru implementarea datelor şi emiterea permiselor de 
conducere 11547(+4080) dosare faţă de 7467 în perioada de comparatie din 2016. 

În conformitate cu Ord. MAI nr. 163/2011, au fost depuse spre preschimbare 372 
permise de conducere străine cu documente similare româneşti, fata de 256 in 2016. 

trin Ordin al trefectului Judeţului Covasna, proba teoretică s-a desfăşurat în spaţiul 
special amenajat din incinta sediului serviciului, iar examinarea la proba practică se face în 
mun. Sf. Gheorghe şi în mun. Târgu Secuiesc . 

În  2017 au fost examinaţi  la proba teoretica 8609 de candidati fata de 7815 in 
2016 (+794) si la proba practica 5182 (-422) candidaţi faţă de 5604 in 2016.  

Va atasam alaturat tabelul comparativ cu datele respective. 
 
In concluzie, având în vedere rezultatul raportului de evaluare, propun 

următoarele măsuri: 

- Continuarea activităţiilor de pregătire continuă pentru toate cadrele, astfel ca 
acestea să  poată desfăşura activităţile prevăzute în fişa post 

- Reanalizarea structurii serviciului privind numărul de personal existent şi admisibil in 
vederea completarii si suplimentării statului de organizare prin alocarea a doua 
posturi in cadrul compartimenului de inmatriculari si evidenta vehiculelor. 

 Demararea procedurilor de ocupare a functiilor vacante din cadrul serviciului, 
respectiv 3 functii de agent.  
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V. SUPORT DECIZIONAL  
 
� Control intern/managerial  
 
În anul 2017 activitatea de control intern managerial s-a desfăşurat în 

conformitate cu: 
- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 200/2016 pentru modificare şi 

completarea Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea 
Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, conform căruia „controlul 
intern/managerial este în responsabilitatea conducătorilor, care au obligaţia de a-l defini, 
proiecta, implementa şi de a-l perfecţiona continuu” 

- O.G. 119/1999  privind controlul intern 
- Radiograma Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia Generală pentru Relaţiile cu 

Instituţiile trefectului nr. 2323142/DGRIt/17.01.2017, înregistrată la Instituţia trefectului 
Judeţul Covasna cu nr. 808/17.01.2017 privind trecizările Corpului de control al ministrului 
nr. 436145/13.01.2016 privind modul de întocmire, aprobare şi prezentare a raportului 
anual al conducătorului entităţii publice asupra sistemului de control intern managerial;  

- Radiograma Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia Generală pentru Relaţiile cu 
Instituţiile trefectului nr. 2324326/DGRIt/04.04.2017, înregistrată la Instituţia trefectului 
Judeţul Covasna cu nr. 5016/04.04.2017, prin care s-a transmis „trogramul de dezvoltare a 
sistemului de control intern/managerial la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în anul 
2017,  

- Radiograma Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia Generală pentru Relaţiile cu 
Instituţiile trefectului nr. 2327072/DGRIt/02.10.2017, înregistrată la Instituţia trefectului 
Judeţul Covasna cu nr. 13731/02.10.2017, prin care s-a transmis „trecizări referitoare la 
modalitatea de identificare a funcţiilor sensibile şi măsurile de control intern managerial la 
un nivel acceptabil a riscurilor asociate acestora;  

 
În decursul anului fost desfăşurate următoarele activităţi:  
- A fost întocmit trogramul de dezvoltare a sistemului de control intern/ 

managerial la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în anul 2017, cu nr de înregistrare 
5712/2017,  

- trin Ordinul prefectului  nr. 22/2017 s-a constituit Comisia de  monitorizare, 
coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control 
intern managerial din cadrul Instituţiei trefectului - Judeţul Covasna,  

-  A fost constituită Comisia de stabilire şi inventariere a funcţiilor sensibile din 
cadrul Instituţiei trefectului - Judeţul Covasna prin Ordinul trefectului nr. 178/2017 în 
vederea identificării funcţiilor sensibile din fiecare compartiment al instituţie, 

- A fost constituită Echipa de gestionare a riscurilor din cadrul Instituţiei trefectului 
- Judeţul Covasna prin care a fost stabilit modul de organizare şi funcţionare al echipei 
privind măsurile de minimizare a riscurilor înscrise în Registrul riscurilor,gestionarea 
riscurilor, 

- A fost realizat inventarul tipurilor de documente, fluxurile de date şi informaţii 
care intră/ies din instituţie, 

 - A fost întocmite transmise către MAI şi DGRIt, raportări privind informări 
trimestriale ale stadiului implementării sistemului de control intern/managerial pentru 
întreaga instituţie după centralizarea datelor furnizate de toate compartimentele din 
instituţie:  

- stadiul implementării sistemului de control intern/managerial în MAI la data de 
31.12.2016 prin adresa 501/13.01.2017 şi  la data de 30.06.2017 prin adresa 
9228/03.07.2017;  

 - documente ce reglementează activitatea instituţiei, prin adresa 1512/2017;  
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 - raport anual asupra sistemului de control intern/managerial, situaţia 
sintetică  a rezultatelor evaluării prin adresa 808/2017; 

- A fost reactualizat Sistemul de control intern managerial la nivelul Instituţiei 
prefectului Judeţul Covasna din anul 2017 în baza Notei interne nr.12.304/5.09.2016 
privind actualizarea obiectivelor generale, specifice, riscurile pe fiecare serviciu din 
structura instituţiei, 

- În scopul armonizării vechilor proceduri de sistem sau operaţionale cu modificările 
legislative au fost revizuite un număr de 141 proceduri de sistem şi operaţionale, la nivelul  
instituţiei. 

Întreaga activitate a controlului intern/managerial a fost edificată prin situaţia 
sintetică rezultată ca urmare a autoevaluării realizate la nivelul Instituţiei trefectului precum 
şi a Raportului asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2017,. 

Stadiul implementării controlului intern managerial este Parţial conform, la nivelul 
instituţiei fiind implementate 16 standarde. 

 
� Registrul riscurilor  
În registrul riscurilor au fost inventariate  la nivelul Instituţiei trefectului Judeţul 

Covasna un număr 117 riscuri inerente, obiectivelor specifice stabilite, din care:  
- SJRtRU – 37 
- SDEMStDtAAt – 42 
- StCEEtS – 25 
- StCRtCIV – 10. 
- Compartiment Financiar: 3 
 
�Registrul procedurilor: 
La nivelul Instituţiei au fost reactualizate în anul 2017: 141 proceduri operaţionale 

şi de sistem, astfel: 
 
- SJRtRU – 30 
- SDEMStDtAAt – 35 
- StCEEtS – 60 
- StCRtCIV – 10 
- Compartiment Financiar: 6 
 
trocedurile operaţionale şi de sistem au fost difuzate tuturor celor interesaţi şi au 

fost înregistrate în Registrul procedurilor. 
 

� Etică şi conduită 
Sunt afișate la sediul instituției Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a 

funcţionarilor publici și Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului 
contractual din autorităţile şi instituţiile publice. 

Nu au fost semnalate încălcări ale normelor de conduită etică de către funcționarii 
publici și personalul contractual din cadrul Instituției trefectului-Județul Covasna. 

S-au întocmit rapoarte trimestriale și semestriale privind respectarea normelor de 
conduită de către funcţionarii publici și personalul contractual din cadrul Instituţiei 
trefectului-judeţul Covasna. Rapoarte au fost transmise către Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor tublici (ANFt), la termenele şi în forma standard stabilite prin instrucţiuni de 
ANFt. 
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� Protecţia Informaţiilor clasificate 
 
 În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.585/2002 şi Hotărârea Guvernului nr. 

781/2002  pe această linie au fost realizate următoarele activităţi: 
- a fost actualizat ttSIC-ului la nivelul Instituţiei prin includerea celor 2 servicii 

publice comunitare. 
- a fost întocmit tlanul de pază şi apărare al instituţiei,  
- au fost actualizate ordinele prefectului lista funcţionarilor publici cu acces la 

informaţii clasificate, comisie de inventariere a documentelor ce conţin informaţii clasificate 
la nivelul instituţiei, regulamentul de ordine interioară privind protecţia informaţiilor 
clasificate, comisia de selecţie, casare şi distrugere a ştampilelor şi sigiliilor din instituţie, 
desemnarea persoanelor pentru realizarea pregătirii profesională pe linia protecţiei 
informaţiilor clasificate, desemnarea persoanelor pentru realizarea controalelor pe linia 
informaţiilor clasificate, desemnare persoană pentru activitatea de conducere în secret şi 
comunicaţii operative, 

- a fost întocmit tlanul de pregătire profesională pe linia protecţiei informaţiilor 
clasificate, 

- au fost întocmite fişe de pregătire profesionale pentru persoanele cu acces la 
informaţii clasificate, 

- au fost întocmite fişe de consultarea a documentelor clasificate pentru fiecare 
persoană,  

- au fost inventariate toate actele normative referitoare la informaţiile clasificate,  
- a fost realizată inventarierea ştampilelor şi sigiliilor din instituţie şi au fost 

realizate centralizări transmise MAI,  
- au fost realizate instruiri cu personalul cu acces la informaţii clasificate cu 

personalul din cadrul instituţiei pe nivele de acces la informaţii clasificate,  
- au fost întocmite legitimaţii de acces în zonele de securitate pe nivele de 

secretizare, 
- au fost emise autorizaţiile de acces la informaţii clasificate pentru nivelul de acces 

secret de serviciu, iar pentru cele pentru nivelul strict secret au fost transmise documentele 
necesare prelungirii lor către SItI. 

Toate solicitările de la structurile MAI cu privire la protecţia informaţiilor clasificate 
au fost rezolvate în cursul anului 2017. 

În conformitate cu prevederile OMAI 810/2005 pentru aprobarea Normelor de 
aplicare a standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în sistemele 
informatice şi de comunicaţii INFOSEC – în instituţiile MAI au fot elaborate documentele 
necesare acreditării sistemelor informatice şi de comunicaţii ce prelucrează informaţii 
clasificate, procesul de autorizare fiind finalizat. Au fost acreditate calculatoarele care 
procesează informaţii clasificate, respectându-se procedurile operaţionale de securitate. De 
asemenea, în conformitate cu cerinţele minime INFOSEC pentru sistemele informatice şi de 
comunicaţii din MAI, în baza tlanului de testare  privind modul de aplicare a măsurilor de 
protecţie a SIC au fost efectuate verificări ale staţiilor de lucru care stochează, procesează 
sau transmit informaţii clasificate, în urma verificărilor efectuate nefiind constatate nereguli. 

te parcursul anului 2017 au fost realizate multiple controale din partea Serviciului 
de Informaţii şi trotecţie Internă Covasna cu privire la protecţia informaţiilor clasificate, 
prilej cu care s-a constat că la nivelul instituţiei nu au fost constatate nereguli. 

Atribuţiile exercitate pe linia informaţiilor clasificate şi pe linia INFOSEC au fost 
exercitate prin cumularea cu toate celelalte atribuţii prevăzute în fişele posturilor de către 
personalul din cadrul SDEMStDtAAt. 
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� Prevenirea şi combaterea corupţiei  
Cu privire la activităţile privind punerea în aplicare a prevederilor Ordinului M.A.I. 

nr. 86 din 12 iunie 2013 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a 
corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, respectiv a prevederilor Ordinului MAI nr. 
72/2017 privind aprobarea tlanului de integritate pentru implementarea,  la nivelul 
Ministerului Afacerilor Interne, în perioada 2017-2020, a Strategiei naţionale anticorupţie 
s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

-au fost organizate de către reprezentanții Direcției Generale Anticorupție din 
cadrul MAI, Serviciul Anticorupție Covasna 2 sesiuni de instruire, cu funcționarii publici și 
contractuali nou annagajați, respective cu funcționarii publici de conducere din cadrul 
Instituției trefectului-Județul Covasna (Obiectiv general 4, obiectiv specific 4.1., măsura 
4.1.4. din anexa la OMAI nr. 72/2017). 

- la nivelul Serviciului tublic Comunitar Regim termise de Conduce și 
Înmatriculare a Vehiculelor Covasna a fost implementat un sistem de monitorizare 
audiovideo a probei practice pe autovehiculele de examen (Obiectiv general 3, obiectiv 
specific 3.8., măsura 3.8.1. din anexa la OMAI nr. 72/2017). 

- Identificarea și gestionarea cu eficacitate a riscurilor și vulnerabilităților la 
corupție aferente activității de eliberare a pașapoartelor simple, precum și identificarea 
formelor și instrumentelor suplimentare de reducere a riscurilor inerente prin Informarea, 
conștientizarea și responsabilizarea personalului propriu asupra factorilor de risc care pot 
genera sau favoriza corupția, organizarea unei activități de prevenire cu reprezentanții 
structurii teritoriale anticorupție. 

În vederea asigurării integrității, eticii, competențelor și 
responsabilităților personalului  s-a avut în vedere următoarele;  

- Deservirea cetățenilor cu profesionalism, aplicarea  de tratamente egale tuturor 
persoanelor, fără discriminări, manifestarea unei atitudini politicoase, respectuoase, 
folosirea unui limbaj adecvat, formularea de răspunsuri complete și corecte în relația cu 
publicul, realizarea unui echilibru între drepturile cetățenilor și interesul instituției 

- Garantarea și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor 
fizice, în special dreptul la viață intimă, familială și privată, cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal, păstrarea confidențialității și securității datelor cu caracter personal 
prelucrate în condițiile legii, inclusiv după încetarea activității de prelucrare a acestor date 

- Asigurarea desfășurării activităților de pregătire continuă a personalului, prin 
studierea și dezbaterea temelor la învățământul professional. 

 
 

 
VI. COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ 
 
Sistemul de management adoptat a fost bazat pe comunicare şi cooperare atât pe 

verticală cât şi pe orizontală între structurile organizate la nivelul instituţiei.  
Comunicarea cu instituţiile se realizează şi prin numeroasele şedinţe de lucru pe 

diverse domenii sau prin videoconferinţe, în cazul comunicării cu instituțiile centrale. 
Comunicarea cu alte instituţii de la nivel local, judeţean se realizează prin 

intermediul registraturii instituţiei, prin adrese transmise prin posta normală sau cea 
militară, e-mailuri, fax şi telefon. 

 Un exemplu de bună practică este comunicarea prin intermediul „MAIL&SMS- 
urilor (convocarea unor şedinţe şi videoconferinţe), realinzându-se astfel economisirea 
timpului şi a costurilor necesare timbrelor poștale, hârtiei,  plicurilor şi a tonerului pentru 
imprimare. 

 Instituţia este conectată, de asemenea, la rețeaua de intranet şi telefonie a MAI, 
primind informații necesare pe această cale.  
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 Comunicarea cu alte entităţi sau persoane pentru buna informare a cetăţenilor cu 
privire la probleme județului, instituţia organizează periodic conferinţe de presă sau emite 
comunicate de presă. De asemenea, tot pentru o comunicare eficientă, instituţia dispune 
de o pagină de intranet www.prefecturacovasna.ro unde sunt postate informații publice şi 
date de contact. Toate sesizările transmise instituţiei pe emailul oficial, pe fax sau prin 
poştă sunt înregistrate şi analizate de angajaţii instituţiei.  

te fiecare serviciu al instituţiei au fost organizate săptămânal, sau ori de câte ori 
situaţia a impus-o, şedinţe de lucru, atât cu angajații instituției, cât și cu reprezentanți ai 
altor instituții publice implicate în activități comune. 

Comunicarea cu personalul din cadrul serviciilor se realizează în condiţii optime 
prin organizarea de şedinţe operative în care se discută realizările şi obiectivele ce trebuie 
atinse în perioada imediat următoare de fiecare funcţionar; activitatea şi nevoile 
profesionale ale acestora,  repartizarea echitabilă a sarcinilor de lucru în vederea menţinerii 
unei coerenţe în repartizarea sarcinilor. 

Conform specificităţii serviciilor comunicarea se realizează în timp real atât cu 
serviciile publice deconcentrate, alte organe ale administraţiei publice centrale organizate în 
teritoriu, cu autorităţile locale, patronate, sindicate, persoane vârstnice, etc.  

Cooperarea interinstituţională s-a desfăşurat în bune condiţii în baza prevederilor 
legale şi a competenţelor fiecărei autorităţi, aspect care a contribuit la îndeplinirea 
obiectivelor instituţiei. 
 
 

VII DIFICULTĂŢI IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE/PROPUNERI 
DE EFICIENTIZARE A ACTIVITĂŢII 

Serviciul Juridic. Relaţii Publice si resurse Umane: 
 Asigurarea aplicării legii și tutela administrativă: 
 a. Restrângerea noțiunii de tutelă administrativă, urmare a pronunțării 

de către Înalta Curte de Casație și Justiție a unei decizii pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept:   

 Înalta Curte de Casație și Justiție, prin Decizia nr. 11/2015 a procedat la 
interpretarea dispoziţiilor art. 3 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, 
coroborate cu dispoziţiile art. 63 alin. (5) lit. e) şi art. 115 alin. (2) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) şi lit. e) din Legea nr. 
340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, şi ale art. 123 alin. (5) din 
Constituţie, prefectului îi este recunoscut dreptul de a ataca în faţa instanţei de contencios 
administrativ actele administrative emise de autorităţile administraţiei publice locale, în 
înţelesul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Mai precis, urmare a interpretării date de instanța supremă, prefectul poate ataca 
în fața instanței de contencios administrativ doar actele apreciate ca fiind emise în 
regim de putere publică, nu și actele de drept civil, comercial sau de dreptul muncii. 
Sunt excluse din sfera controlului prefectului dispozițiile emise de primar 
privind numirea, eliberarea din funcție, salarizarea, sancționarea disciplinară a 
personalului contractual, hotărârile de consiliu privind acceptarea unor donații, 
etc.   

 Interpretarea dată de instanța supremă este obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 
521 alin. (3) din Codul de procedură civilă, neputând fi supusă niciunei căi de atac. Acest 
fapt îi conferă un statut superior legii care poate fi cenzurată pe calea excepției 
de neconstituționalitate.  
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  Mai mult, interpretarea unor prevederi cuprinse în Constituția României 
este atributul exclusiv al Curții Constituționale1 și nu al instanțelor prin Înalta 
Curte de Casație și Justiție. 

  
  b. Situația secretarilor unităților administrativ-teritoriale: 
    Urmare a fluctuațiilor de personal, la nivelul mai multor localități din județ 

posturile de secretari s-au vacantat, iar acestea nu au putut fi ocupate prin concurs, una 
din cauze slaba pregătire a candidaților. Ca o particularitate, în județul Covasna, am 
constatat și necunoașterea suficientă a limbii române, atât de către candidații la funcțiile de 
secretar UAT, cât și de către candidații la alte funcții publice și chiar de către funcționarii 
publici. În aceste condiții, atribuțiile secretarului sunt împărțite între ceilalți funcționari ai 
aparatului de specialitate al primarului, iar activitatea autorităților administrației publice 
locale este îngreunată și lipsită de eficiență. Urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri public, apreciem că aceste 
posturi vor deveni mai atractive pentru persoanele cu abilități și cunoștințe superioare. 

     
   c. Cu toate că secretarul UAT este garantul legalității, subordonarea 

ierarhică direct primarului creează premisele exercitării unor presiuni din partea 
șefului ierarhic, are drept consecință o anumită vulnerabilitate a secretarului 
prin asumarea prin contrasemnare a unor acte administrative vădit nelegale. 
Experiența noastră arată că anterior anului 2006, când secretarii  UAT erau  numiți şi 
revocați din funcţie de către prefect, potrivit Legii nr. 215/2001 administraţiei publice locale 
nemodificată, se asigura un statut independent secretarului unităţii administrativ-teritoriale, 
garantând obiectivitatea acestuia în exercitarea atribuţiei de avizare pentru legalitate a 
actelor administrative.   

     
    d. Ca urmare a faptului că acţiunile defăimătoare la adresa 

simbolurilor naţionale s-au înmulţit în judeţul Covasna, am solicitat în repetate 
rânduri Ministerului Justiției, să inițieze demersurile necesare pentru 
modificarea  legislaţiei în vigoare, în sensul stabilirii ca infracţiune a actelor şi 
faptelor defăimătoare la adresa simbolurilor naţionale şi pedepsirea acestora, 
cel puţin prin aplicarea pedepsei cu amendă penală şi interzicerea exercitării 
dreptului de a ocupa o funcţie publică, pentru a preveni şi combate astfel de 
manifestări ostile Statului Român şi simbolurilor sale. 

Cum toate răspunsurile primite de la Ministerul Justiției a fost negative, având în 
vedere că în anul 2018 sărbătorim Centenarul Marii Uniri, reiterăm și pe această cale 
necesitarea stabilirii ca infracţiune a actelor şi faptelor defăimătoare la adresa simbolurilor 
naţionale.   

De asemenea, având în vedere refuzul unor primari de a purta eșarfa tricoloră la 
ceremoniile publice, respectiv nearborarea Drapelului României în situațiile în care legea o 
impune, reiterăm necesitatea completării actelor normative ce reglementează atât statutul 
aleșilor locali, cât și modul de arborare a Drapelului Național. 

 
e. Definirea noțiunii de ”procedura de urgenţă”  în înțelesul prevederilor 

art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în 
administraţia publică: ”În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza 
circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării 
unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun 
adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare.” 

                                                 
1
 Art. 1/6, pct. d din Constituție, respectiv Legea nr. /7/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 

Constituţionale, republicată 
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 În practică, am constatat că se invocă în mod frecvent de către autoritățile 
administrației publice locale prevederile art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003, pentru a se 
justifica nerespectarea termenului de 30 de zile lucrătoare impus de art. 7, alin. 2 din lege, 
fără ca acest demers să fie justificat în mod obiectiv. În lipsa unei reglementări clare, 
prefectul nu are pârghiile de control necesare evaluării ”urgenței”.    

 

  f. În cursul anului 2015, Agenția Națională de Integritate (ANI) ne-a 
comunicat mai multe rapoarte de evaluare privind încălcarea regimului juridic al 
incompatibilităților de către primari, în vederea emiterii ordinelor de prefect de 
încetare a mandatelor respectivilor aleși locali, în temeiul prevederilor art. 15, alin. 
2, pct. b din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, coroborate cu prevederile 
art. 91, alin. 4 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei 

în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţiei și cu prevederile art. 22, alin. 3 din Legea nr. 176/2010 privind 

integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.  

      Analizarea incidenței prevederilor legale indicate mai sus, ste condiționată de 
rămânerea definitive a rapoartelor de evaluare întocmite de ANI. Rapoartele de evaluare au 
fost contestate de persoanele interesate, iar pricedura judiciară nu s-a finalizat. Urmare a 
alegerilor locale din iunie 2016, mandatul de ales local a încetat, unii dintre primarii în 
cauză obținând un nou mandate. 
    

  Problemă identificată: 
  În situația rămânerii definitive a rapoartelor de evaluare întocmite de 

ANI, prefectul poate dispune prin ordin încetarea mandatelor actuale de aleși 
locali, în condițiile în care rapoartele de evaluare întocmite de ANI vizează 
mandatele anterioare?    

 

  g. Adoptarea unor modificări legislative având drept scop evitarea risipirii banilor 
publici de către autoritățile administrației publice locale prin diferite asocieri. 

 
  h. Simplificarea procedurii de întocmire a proiectelor de Hotărâri de Guvern 

având ca obiect aprobarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al unităților 
administrativ-teritoriale. 

       În practică, marea majoritate a proiectelor de acte normative specificate au 
fost restituite, urmare a formulării unor observații, uneori contradictorii de către instituțiile 
abilitate pentru avizarea acestora.   

 
Serviciul Deyvoltare Economică, Monitorizarea Serviciilor Publice 

Deconcentrate, Patrimoniu, Administrativ şi Achiziţii Publice 
 

1. Aplicarea în teritoriu a Programului de Guvernare. 
tentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în trogramul de Guvernare se 

impune stabilirea unui mecanism de monitorizare a activităţii de implementare la nivel local 
a programului de guvernare, concret necesitatea transmiterii de către DGRIt a unei 
machete unitare de întocmire şi raportare a acţiunilor cuprinse în trogramul de Guvernare. 
Macheta transmisa în cursul anului 2017 nu reflectă situaţia concretă la nivel judeţean, 
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întrucât, fie nu sunt cuantificabileacţiunile cuprinse în tlan,  fie nu cuprind toate domeniile 
din trogramul de Guvernare  
 

2.  Gestionarea fondurilor europene - Neeligibilitatea Instituţiei 
Prefectului la cele mai multe din programele de finanţare 

 
Instituţia trefectului conform reglementărilor în vigoare nu poate participa în nume 

propriu sau sub altă formă la programe sau proiecte ce presupun accesarea fondurilor 
europene, singura atribuţie fiind monitorizarea proiectelor derulate de unităţile 
administrativ teritoriale. 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 799/2014 şi H.G. nr. 627/2015 privind 
implementarea trogramului Operaţional Ajutorarea tersoanelor Defavorizate au fost 
identificate pe parcursul derulării acestuia următoarele probleme: 

- la nivelul judeţean grupul format în cadrul Instituţiei trefectului este limitat, 
având în vedere numărul redus de personal  şi multitudinea obligaţiilor de serviciu,  

- fiind un program european se impune şi cointeresarea materială a personalului 
din grupurile de lucru judeţene (acordarea de sporuri conform legislaţiei în vigoare pentru 
implementarea proiectelor  europene), urmare a responsabilităţilor sporite în monitorizarea 
acestui proiect la nivel judeţean. 

Din aceste considerente se impune modificarea HG. nr. 799/2015 pentru 
simplificarea procedurilor de implementare. 

 
3. Gestionarea situaţiilor de urgenţă 
În calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

prefectul gestionează situaţiile de urgenţă conform atribuţiilor prevăzute în Legea 
340/2004. 

troblema identificată este reacţia întârziată la evenimentele neprevăzute din 
cauza mecanismului neadecvat de alocare a resurselor, motiv pentru care este necesar 
alocarea  unui fond de intervenţie la dispoziţia prefectului pentru evenimente deosebite. 

Nu este asigurat accesul în timp util al Instituţiei trefectului la resursele necesare 
pentru limitarea efectelor produse de situaţiile de urgenţă. Mecanismul instituit prin 
reglementări legale prevede faptul că prefectul poate solicita prin fundamentarea şi 
transmiterea unui proiect de Hotărâre a Guvernului, alocarea unor resurse de bani din 
Fondul de intervenţie sau Fondul de rezervă bugetară la dispoziţie Guvernului. 

 În practică, resursele financiare şi tehnice necesare declanşării unei reacţii 
imediate la producerea evenimentelor neprevăzute sunt furnizate, în cea mai mare parte, 
prin grija autorităţilor administraţiei publice locale, motiv pentru care se impune 
modificarea legislaţiei în vederea alocărilor financiare cu destinaţie specială constituită la 
nivelul UAT-urilor, (nu în procent cuprins între 0-5%, ci între 2-5% din bugetul alocat – 
profitând de aceasta prevedere legală, alocarea fondurilor cu această destinaţie de către 
consiliile locale este 0%). 
 

Deoarece, în contextul actual de înmulțire a conflictelor dintre om şi animale 
sălbatice (urs), este greu de realizat într-un timp relativ scurt o abordare de prevenţie a 
conflictelor, elaborarea unei  proceduri privind modul de acţiune a instituţiilor responsabile 
în gestionarea incidentelor şi  situaţiilor de urgenţă generate de animalele sălbatice la nivel 
naţional fiind considerată oportună şi necesară pentru siguranţa cetăţeanului,  

Având în vedere gradul ridicat de periculozitate dar şi statutul de specie protejată, 
specia vizată cu precădere fiind ursul, urmare a faptului că în ultimul timp pe teritoriul 
judeţului s-au înmulţit  apariţiile urşilor în diverse locuri populate (hoteluri, spitale, 
gospodării individuale, etc) punând în pericol viaţa cetăţenilor -  se impune de urgenţă 
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emiterea Ordinului Ministrului Mediului privind aprobarea derogărilor în cazul speciilor 
protejate. 

Apreciem că există riscul radicalizării populaţiei, care pentru apărarea vieţii, 
gospodăriilor, culturilor, etc vor acţiona împotriva animalelor periculoase în afara cadrului 
legal. 
 

4.  Conducerea serviciilor publice deconcentrate 
trefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte 

organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul 
unităţilor administrativ – teritoriale”. conform  dispoziţiilor art. 123 alin.2 şi 5 din Constituţie 
şi dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 340/2004, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

Atribuţiile privind conducerea serviciilor publice deconcentrate sunt necorelate între 
rolul care revine prefectului şi instrumentele administrative aflate la dispoziţia acestuia. 

Reglementarea privind conducerea deconcentratelor este contradictorie: pe de o 
parte, fiecare serviciu public deconcentrat se organizează de către ministerul de resort care 
numeşte conducătorul serviciului public deconcentrat, aflat în subordinea ministerului, iar 
pe de altă parte, prefectul „conduce activitatea serviciilor publice deconcentrate”.  

O primă problemă este chiar definirea noţiunii de „conducere a serviciilor 
publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale...”, noţiune ce 
presupune un anumit tip de subordonare sau de roluri în procesul decizional  (de 
subordonare ierarhică mai ales sau, dacă nu, cel puţin de avizare conformă).  

În prezent, conform legislaţiei, deşi se instituie calitatea prefectului de 
conducător al serviciilor publice deconcentrate, nu există suficiente instrumente 
specifice rolului încredinţat.  

Legislaţia nu prevede în acest sens nici măcar un aviz consultativ în procesul de 
numire a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate. Legislaţia instituie atribuţia 
prefectului de a acorda avize consultative pentru proiectul de buget al serviciului public 
deconcentrat şi pentru execuţie bugetară. Această atribuţie nu este de natură a constitui 
un instrument real în concretizarea rolului încredinţat prefectului în domeniu, datorită 
caracterului consultativ al avizelor care ar putea sau nu să fie luate în considerare de către 
ministerul de resort. 

tână în prezent, nu a fost adoptată o listă nominală cu instituţiile care se află în 
sfera reglementată de Legea 340/2004, respectiv  „lista serviciilor publice 
deconcentrate„ -  drept pentru care mai multe instituţii centrale au transmis instituţiei 
noastre că serviciile teritoriale nu sunt StD-uri (exp: AtIA, AFIR, ISC, etc) 

Faptul că anumite structuri teritoriale de stat nu sunt recunoscute, în cadrul 
legislaţiei specifice fiecărui minister sau organ al administraţiei publice centrale ca servicii 
publice deconcentrate, creează disfuncţionalităţi, mai ales în ceea ce priveşte constituirea 
Colegiului trefectural, din cauza faptului că prefectul nu va şti niciodată care sunt instituţiile 
pe care le convoacă pentru participarea la aceste şedinţe.  
 

5. Stabilirea unitară la nivel de minister a tuturor procedurilor operaţionale şi 
de sistem pentru fiecare activitate a Instituţiei trefectului, în conformitate cu prevederile 
Ordinului Secretarului General al guvernului nr. 200/2016 privind modificarea şi 
completarea Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea 
codului controlului intern/ managerial al entităţilor publice . 

 
6. Nealocarea fondurilor de investiţii în anul 2017 a dus la imposibilitatea executării 

efective a lucrărilor de reparaţii capitale atât la sediul Instituţiei trefectului, dar si la sediul 
serviciilor publice comunitare. 
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Serviciul Public Comunitar pentru Evidenţa şi Eliberarea Paşapoartelor  

Simple 
 

1. tersonalul este insuficient raportat la volumul tot mai mare de activitate. 
2. Condiţile de desfăşurare a activităţii nu sunt optime, respectiv:  
- sala de așteptare nu este suficient de încăpătoare pentru numărul tot mai mare 

de cetățeni care se adresează serviciului, având în vedere și afluxul de cetățeni cu 
domiciliul/reşedința în alte judete care se prezintă la StCEEtS Covasna pentru depunerea 
cererilor pentru eliberarea pașapoartelor (în anul 2017 a crescut cu 1.949 numărul 
cetățenilor din alte judete care s-au prezentat la serviciul nostru, față de anul 2016, când s-
au înregistrat 437 cereri provenite de la cetățenii cu domiciliul/resedința în alte judete); 

- instalatia electrică nu a fost dimensionată pentru numărul de utilizatori actuali, 
determinând numeroase întreruperi de curent electric ce duc la imposibilitatea utilizării 
echipamentelor informatice /aplicatiei de pașapoarte, dereglarea sistemului de alarmă și a 
centralei telefonice, existând un real risc pentru producerea unui scurt circuit, respectiv 
incendiu.  

- accesul persoanelor cu dizabilități, la sediul serviciului aflat la etajul I al imobilului 
este extrem de dificil. 

 
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Inmatriculare 

a Vehiculelor 
 
1. tersonalul este insuficient raportat la volumul tot mai mare de activitate, 

respectiv: 
- posturi vacante neocupate 4 din 12), precum şi lipsa personalului la DRtCÎV, fapt 

ce duce la întârzieri ale răspunsurilor primite de la centru în diferite probleme, 
- introducerea grupei de muncă în condiţii speciale pentru toţi lucrătorii,  
- lipsa examinatorilor atestaţi pentru categoriile A BE C CE D, procedura de 

ocupare a posturilor este foarte greoaie. 
2. Salarii mici comparativ cu alte structure. 
3. Scoaterea timbrului de mediu în februarie. 
4. Condiţii improprii pentru desfăşurarea activităţii: lipsa unui sediu adecvat 

activităţilor desfăşurate, reţeaua electrică a sediului total depăşită de consum, aparatura 
improprie folosită la proba practică (tablete prea mari şi neadecvate), existenţa a două 
locaţii folosite la proba practică 

5. Eliminarea taxei de examinare a dus la creşterea numărului de candidaţi. 
6. Softul de efectuare a programarilor pentru înmatriculări pus la dispoziţie de 

D.R.t.C.Î.V este prea rudimentar şi neadaptat nevoilor serviciului. 
7. Răspunderea pecuniară a examinatorilor în cazul unor accidente soldate cu 

pagube materiale 
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VIII. OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI 2018: 
 
- Creşterea eficienţei procesului de evaluare a legalităţii actelor administrative 

emise/adoptate și  a respectării actelor normative de către autoritățile administrației publice 
locale;  

- Creşterea gradului de monitorizare/verificare a modului de exercitare de către 
primari, respectiv preşedintele Consiliului judeţean a atribuţiilor delegate şi executate de 
către aceştia în numele statului; 

-Identificarea şi aplicarea celor mai bune practici în ceea ce priveşte realizarea 
obligaţiilor legale ale Instituţiei trefectului pe linia, eliberării apostilei pe actele 
administrative; 

- Identificarea şi aplicarea celor mai bune practici în ceea ce priveşte îmbunătățirea 
relațiior cu cetățenii și a tranparenței instituționale; 

- Îmbunătățirea activității institiției și a celorlalte structuri implicate în realizarea 
atribuțiilor prevăzute de actele normative cu caracter reparatoriu; 

- Monitorizarea procesului de restituire a proprietăților la nivelul Județului 
Covasna, identificarea celor mai bune soluții pentru deblocarea activității Comisiilor locale 
pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. 

- Inițierea procedurilor legale în vederea organizării examenului de recrutare 
pentru funcția publică de consilier superior cu atribuții IT, urmare a aprobării acestui 
demers de către Guvern, prin Memorandumul cu tema ”Aprobarea deblocării unor posturi 
vacante în Ministerul Afacerilor Interne”. 

- Optimizarea procesului de coordonare, consultare şi colaborare în procesul 
decizional între instituţia prefectului şi serviciile deconcentrate, autorităţile administraţiei 
publice locale; 

- .Creşterea eficienţei acţiunilor de verificare şi control iniţiate de serviciu – 
intensificarea acţiunilor de îndrumare şi control a S.t.D.-urilor; 

- .Asigurarea unei monitorizări eficiente a situaţiilor de urgenţă şi asigurarea unei 
bune colaborări cu toate instituţiile implicate în acest domeniu. 

-  Menţinerea climatului de pace socială printr-o comunicare permanentă cu toate 
nivelurile instituţionale şi sociale acordând o atenţie constantă prevenirii tensiunilor sociale; 

- Gestionarea situaţiilor de urgenţă şi iniţierea măsurilor pentru prevenirea 
acestora;  

- Derularea acţiunilor de verificare exercitate de către comisiile mixte constituite 
prin ordin al prefectului; 

- Utilizarea în condiţii de economicitate, eficienţă şi eficacitate a tuturor resurselor 
instituţiei; 

- Îmbunătăţirea şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial. 
- Continuarea perfecţionării profesionale prin participarea la cursuri de 

perfecţionare. 
- Monitorizarea acţiunilor ce se vor desfăşura cu prilejul Centenarului Marii Unirii la 

nivelul judeţului Covasna şi implicarea prin cooperarea interinstituţională şi civică, în 
acţiunile, activităţile şi manifestările dedicate Centarului Marii Unirii. 

- Creșterea calității serviciilor furnizate în domeniul eliberării și evidenței 
pașapoartelor simple  

- Asigurarea integrității, eticii, competențelor și responsabilităților personalului 
-  Creșterea calității serviciilor furnizate în domeniul emiterii permiselor de conducere 

şi a certificatelor de înmatriculare. 
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 IX. CONCLUZII 
 

Făcând o analiză SWOT a activităţii instituţiei desfăşurată în cursul anului 2017, au 
fost identificate atât puncte tari cat şi puncte slabe. 

 
Puncte tari : 
- Existenţa personalului cu experienţă în activitatea specifică Instituţiei trefectului  
- tersonalul instituţiei dispune de capacitatea de adaptare la schimbări şi cerinţe 

noi, prioritatea interesului public, general şi instituţional în faţa oricăror altor interese, ca 
principiu de management instituţional aplicat. 

 
Puncte slabe:  
- Diversitatea mare de problematici şi zone de acţiune raportat la numărul de 

personal necesar pentru desfăşurarea activităţii în condiţii optime,  
- Ineficienţa constatată în activitatea de monitorizare a StD-urilor datorită 

nedefinirii exacte în reglementări a noţiunilor de „monitorizare” şi respectiv „conducere” a 
serviciilor publice deconcentrate. 

- Disiparea forţelor prin implicarea în acţiuni care de cele mai multe ori nu intră în 
atribuţiile stricte ale Instituţiei trefectului, 

- Apariţia unor dificultăţi de comunicare cu unele autorităţi ale administraţiei 
publice locale, AJVtS-uri, ocoale silvice, etc 

- Termenul scurt alocat de cele mai  multe ori rezolvării unor cerinţe ale 
administraţiei publice centrale. 

- Insuficienţa fondurilor alocate instituţiei pentru reparaţii curente şi capitale astfel 
încât să fie create condiţii adecvate de desfăşurare a activităţii. 

 
trezentul Raport de activitate evidenţiază însă îndeplinirea de către Instituţia 

trefectului - Judeţul Covasna a atribuţiilor legale şi a obiectivelor stabilite. 
Desigur, indicele de îndeplinire al acestora din urmă, variază în funcţie de 

capabilităţile logistice şi funcţionale ale instituţiei, dar şi de aportul de competenţă legală 
aferent materiei sau domeniul incident. 

Cu toate acestea, activitatea în anul 2017 a Instituţiei trefectului a răspuns  per 
ansamblu scopului şi rolului său în cadrul sistemului administrativ naţional. 

Instituţia trefectului-Judeţul Covasna îşi va asuma în continuare atributul 
constituţional de reprezentant local al Guvernului şi de garant al respectării şi aplicării în 
teritoriu a Constituţiei şi legilor Statului Român.  

 
 
 

 
 

 

P R E F E C T, 

Sebastian CUCU 


