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RAPORTUL ANUAL PRIVIND STAREA ECONOMICO-SOCIALĂ A 
JUDEŢULUI COVASNA  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
1. STAREA ECONOMICĂ 
 
1.1. Evoluţia principalelor sectoare economice 
 
a). Industrie 
Indicii producţiei industriale, serie brută, au fost în anul 2017 de 91,6% faţă de 

109,5% a anului precedent. 
Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa 

externă) au fost în anul 2017 de 104,2% faţă de 108,6% în anul 2016. 
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În ceea ce priveşte comerţul internaţional cu bunuri, pe primele 10 luni ale anului 
2017 s-au efectuat exporturi în valoare totală (FOB) de 269.909 mii € faţă de 
255.721 mii € în primele 10 luni ale anului 2016 şi importuri (CIF) în valoare de 
250.794 mii €, faţă de 247.472 mii € în primele 10 luni ale anului 2016, soldul 
FOB/CIF fiind de 19.155 mii € în 2017 faţă de 8.249 mii € în 2016. 

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

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

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

 
Structura fondului funciar a judeţului Covasna 
 

 2016 2017 
Teren arabil 83.449 83.449 
Păşuni naturale 61.011 61.011 
Fâneţe naturale 41.580 41.580 
Livezi  583 583 
Arbuşti fructiferi 94 94 
TOTAL AGRICOL 186.717 186.717 

 
Situaţia suprafeţelor cultivate şi a producţiilor obţinute în 2016 şi 2017 
 

2016 2017 Nr. 
Crt. 

Cultura 

Suprafaţa 
ha 

Producţia 
medie 
 kg/ha 

Suprafaţa 
ha 

Producţia 
medie 
 kg/ha 

1. Cereale pentru boabe 39.162 4.128 40.741 4.247 
149 3.033 635 3.971 
65 3.030 528 2.869 

2. Leguminoase pentru boabe, d.c. 
- mazăre boabe 
- fasole boabe 84 3.035 107 1.102 

1.828  4.013  
1.295 3.799 2.755 2.423 
363 2.680 770 1.450 
62 1.693 375 2.550 
107 1 113 1.168 

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

4. Sfeclă de zahăr 1.797 45.000 1.990 45.900 
5. Cartofi  13.132 22.268 13.882 27.339 
6. Legume de câmp şi solarii 1.510  1.510  
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Efectivele de animale 

 

 Nr. capete 2016 Nr. capete 2017 
39.710 46.325 BCvine, tCtal d.c. 

- matcă 27.558 33.085 
31.673 32.427 PCrcine, tCtal d.c. 

- matcă 3.623 2.435 
227.649 244.839 Ovine tCtal d.c. 

- matcă 176.987 165.883 
12.179 8.887 Caprine tCtal d.c. 

- matcă 7.969 5.087 
232.080 506.990 Păsări tCtal d.c. 

- matcă 201.400 113.819 
8.076 6.939 Cabaline tCtal d.c. 

- matcă 6.664 3.612 
Familii de albine 11.000 9.106 

 
Situaţia producţiilor animaliere 
 

Producţiile animaliere Specificare 
2016 2017 

726.056 934.047 Lapte de vacă total (hl) din care 
- industrializat 479.400 457.716 

16.923 11.979 Producţia de carne total (to) din care 
- industrializată 11.417 8.949 
 

În anul 2017, fermele din judeţul Covasna au avut în dotare următoarele utilaje: 
- tractoare 30 CP: 29 buc 
- tractoare 45 CP: 1307 buc 
- tractoare 50-60 CP: 67 
- tractoare 65CP: 2026 buc 
- tractoare 80 CP: 4 buc 
- tractoare 100-140 CP: 12 buc 
- tractoare grele: 2 buc 
- tractoare rutiere: 14 buc 
- tractoare de import diferite tipuri: 330 buc 
- combine păioase: 127 buc 
- combine păioase de import: 155 buc 
- combină de recoltat cartofi: 1 buc 
- combine de recoltat sfeclă de zahăr: 9 buc 
- semănători păioase: 681 buc 
- semănători prăşitoare: 202 buc 
- instalaţii de erbicidat: 785 buc 
- instalaţii de irigat mobile: 68 buc  
 
Centrul Judeţean Covasna al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură este instituţia publică la nivel teritorial cu cel mai mare impact în rândul 
populaţiei ce desfăşoară activităţi cu specific agricol, în special din mediu rural. 
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Scheme de sprijin gestionate de sistemul IT: 
1. Schemele de plăţi directe, ca mecanisme de susţinere a producătorilor 

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

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

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

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

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

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

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

euro se face la centrul judeţean 
 

Numar cereri depuse Campania 2016 şi 2017: 
  

2016 2017 Centrul lCcal/judeţean 
Nr. fermieri Suprafaţa 

declarată 
- ha - 

Nr. 
fermieri 

Suprafaţa 
declarată 

- ha - 
CENTRUL JUDEŢEAN COVASNA 321 49.121,67 340 46.088,76 
Târgu Secuiesc 3.288 21.065,30 3.269 19.752,67 
Sfântu Gheorghe 2.828 19.717,17 2.781 17.053,76 
Covasna 2.600 16.773,55 2.450 14.202,77 
Baraolt  2.195 12.776,78 2.148 11.311,08 
Întorsura buzăului  2.024 5.065,95 2.033 5.413,86 
TOTAL  13.143 124.520,42 13.021 113.822,9 
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Rezolvarea inconsistentelor, supradeclarărilor şi suprapunerilor (3676 în 
2016 şi 3795 în 2017) din IPA online 

 
CENTRUL LOCAL de care aparţine BF 2017 – nr. BF 2016 – nr. BF 

Sfântu Gheorghe 33 6 
Baraolt 43 17 
Târgu Secuiesc 65 17 
Covasna 21 6 
Întorsura Buzăului 8 2 
NUMĂR TOTAL BF  170 88 

 
Rezolvarea inconsistenţelor atât ale fermierilor selectaţi, cât şi a celor 

neselectaţi la Controlul prin Teledetecţie 
 

CENTRUL LOCAL  Nr. fermieri în 
teledetecţie 2017  

Nr. fermieri în 
teledetecţie 2016  

Întorsura Buzăului 402 40 
Covasna 604 80 
Sfântu Gheorghe 43 225 
Centrul Judeţean Covasna 34 162 
Baraolt  0 1236 
Târgu Secuiesc 5 137 
TOTAL  1.088  1.880 

 
Plăţile în avans: 
-  Campania 2017: au fost plătiţi 10.739 fermieri, iar suma autorizată la plată a 

fost de 31.174.441,56 lei;  
Plăţi finale – campania 2017 la data de 31.12.2017: 
- FEGA: 10.592 fermieiri autorizaţi, suma autorizată 75.592.495,46 lei 
- FEADR: 8.577 fermieri autorizaţi, suma autorizată 23.869.287,93 lei; 
- BN 1: 8.577 fermieri autorizaţi; suma autorizată 4.689.322,43 lei;  
 
Activităţi legate de controlul pe teren 
 

 2016 2017 
Rezolvarea Anexelor 17a şi b 128 fermieri 128 fermieri 
Acţiuni de monitorizare ardere mirişti 24 deplasări 12 deplasări 
Vizite rapide pe teren 282 parcele 0 
Verificarea cerinţelor agromediu, perioada de cosit fâneţe 883 parcele 0 
Verificarea exploataţiilor agricole - sector zootehnic 579 fermieri; 

9.293 parcele 
0 

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

142 ferme ECO 129 ferme ECO 
2713 PARCELE 

Verificarea respectării normelor de ecocondiţionalitate 
precum şi a cerinţelor de agromediu pentru eşantionul de 
control clasic transmis de APIA Central 

0 544 fermieri 
7680 parcele 

Deplasare în teren aferent acţiunii de colactare a punctelor 
aferente eşantioanelor de culturi prin teledetecţie 

0 509 puncte 
colectate 

Deplasare în teren pentru măsurarea parcelelor aferente 
fermelor dispersate 

0 26 ferme 
172 parcele 

Verificarea în teren a cerinţelor specifice rapoartelor 0 33 ferme 
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SPRING 
Verificarea în teren a schemei de ajutor „Sprijin pentru 
prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” 

0 2 beneficiari 

Verifcarea în teren a normelor de ecodndiţionalitate pt 
Măsura 10/Pachetul 8 „Creşterea animalelor de fermă din 
rase locale în pericol de abandon” 

0 1 beneficiar 

Supracontrol pe teren 3 fermieri 7 fermieri 
Verificarea GAEC 4 195 ferme 144 ferme 

 
 Activitati  legate  de  supracontrolul pe teren  
2017 - au fost controlaţi clasic prin măsurare pe teren un număr de 3 fermieri 

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

 
Măsuri de plată  
 

2016 2017 Măsuri de plată 
Nr. 

cereri 
Val. 

aprCbată 
lei 

Nr. 
cereri 

Val. 
aprCbată 

lei 
Încurajarea consumului de fructe în şcoli 1 244.031 0 0 
Furnizarea laptelui în instituţii şcolare 2 648.116 2 602.960 
Programul apicol – HG nr. 245/2011 1 160.110 27 122.178 
Măsură adiacentă Încurajarea consumului de 
fructe în şcoli 

1 68.996.7 0 0 

Ajutoare conform H.G. 211/2017 0 0 651 1.689.891 
Ajutoare conform H.G. nr. 759/2010 0 0   
Ajutoare conform H.G. nr. 160/2016 1.217 2.924.903 0 0 
Ajutoare conform H.G. nr. 886/2016 3 568.648 0 0 
Subvenţii conform H.G. nr. 207/2011 14 520.425,25 16 1.392.171 
Subvenţii conform Legii nr. 247/2005 474 498.861 441 476.369 
Subvenţii conform OMADR 657 2.230.540 869 3.829.216 
Măsura 215 – păsări 4 92.929 4 94.574 
Măsura 215 - porci 8 1.202.704 8 1.052.779 

    
2.924 12.438.911 2.930 12.629.493 

99 160.894 88 154.124 

Scheme plăţi conform OMADR 619/2015: 
- ANTZ Carne 
- ANT Caprine 
- ANT Ovine 1.072 4.031.363 996 4.148.085 

9 19.804 10 23.305 
63 2.532.539 117 3.591.935 
21 2.676.297 24 2.226.467 

- SCZF Bivoliţe 
- SCZ Ovine 
- Taurine de carne 
- Vaci de lapte 236 17.432.043 601 22.916.619 

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

Fitosanitar Judeţean Covasna în subordinea Autorităţii Naţionale Fitosanitare, activitatea 
desfăşurându-se în cadrul a două compartimente:  
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1. Compartimentul de carantină fitosanitară 
 

Activităţi desfăşurate 2016 2017 
Inspecţii fitosanitare la plante, produse vegetale, alte obiecte destinate 
exportului 

442 816 

Eliberarea certificate fitosanitare de export 548 1217 
Controale fito-sanitare la plante, produse vegetale în vederea 
monitorizării organismelor dăunătoare de carantină 

871 1061 

Prelevare probe  762 1543 
Prelevare probe tuberculi cartofi pt sămânţă, după recoltare 0 823 
Prelevare probe de la cartoful pt consum 0 246 
Inspecţii la import din ţări terţe, prin sondaj la agenţi economici 29 145 

 
2. Compartimentul prognoză, diagnoză şi avertizare 
 

Activităţi desfăşurate 2016 2017 
Inspecţii la desfăşurarea activităţilor cu produse de protecţia plantelor 195 307 
Prelevare probe pt determinarea reziduurilor de pesticide în plante şi 
produse vegetale 

64 73 

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

72 pt 85 
cazuri 

22 pt 22 
cazuri 

AutCrizări  4 16 
- depozite 1 3 
- fitofarmacii 1 8 
- utilizare pppT+ şi T 1 3 
- prestări servicii 1 2 

Aplicarea vizelCr anuale 41 29 
- depozite 5 2 
- fitofarmacii 25 17 
- utilizare pppT+ şi T 7 6 
- prestări servicii 4 14 
 
Camera Agricolă Covasna 
 
Principalele activităţi desfăşurate în cursul anului 2017 şi 2016: 
 

Activitate 2016 2017 
Sprijinirea înfiinţării formelor asociative pt valorificarea 
produselor agricole 

21 întâlniri  

Organizare expoziţii, târguri 24 11 
Consiliere şi asistenţă tehnică de specialitate 1203 3051 
Asistenţă pt înfiinţarea formelor asociative 5 3 
Popularizarea Măsurii 4.1. – instalarea tinerilor 
fermieri 

21 întâlniri 24 întâlniri 

Asistenţă tehnică, identificarea potenţialilor beneficiari 
ai măsurilor PNDR 2014-2020 

26 65 

Elaborare proiecte pentru accesare fonduri europene 4 6 
Stimularea activităţii de turism specializat în mediul 
rural 

2 întâlniri 
8 expoziţii şi 

târguri 

4 festivaluri 
1 simpozion 

Întâlniri, vizite cu tema culturii plantelor energetice 8 0 
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Organizare cursuri calificare pt producătorii agricoli: 
apicultori, lucrător în cultura plantelor, operator în 
agricultura ecologică 

5 – 93 absolvenţi 4 – 69 absolvenţi 

Realizarea de cursuri instruire producători agricoli 
privind normele de ecocondiţionalitate, codul bune 
practici agricole, etc. 

80 cursuri – 2030 
participanţi 

83 cursuri – 
2589 participanţi 

 
 
c). Turism 
 
Situaţia înnoptărilor în structurile de primire turistică, în anul 2016 şi 2017, în 

judeţul Covasna se prezintă astfel: 
 
Tipuri de structuri de primire turistică 2016 2017 

Hoteluri 444.214 448.480 
Moteluri  1.489 595 
Vile turistice 18.181 19.142 
Cabane turistice 2.057 1.272 
Pensiuni turistice 21.432 17.771 
Pensiuni agroturistice 26.534 23.246 
TOTAL  513.907 510.506 

 
Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna în cursul 

anului 2017 a desfăşurat mai multe activităţi de promovare a destinaţiei: 
- târguri, expoziţii şi alte evenimente, unde prin materialele promoţionale 

prezentate s-a reuşit atragerea atenţiei asupra judeţului ca destinaţie turistică; 
- participarea la Târgul de Turism al României – Ediţia de primăvară; 
- participarea în cadrul Zilelor oraşului Sfântu Gheorghe cu evenimentul „Curtea cu 

ruine – meleaguri, gusturi, călătorii” unde au fost scoase în evidenţă valorile locale ale 
gastronomiei şi culturii; 

- participarea la diverse festivaluri: festivalul Szekely, festivalul kurtoskalacs-ului, 
festivalul „Gobe Feszival” din Marea Britanie; 

- participarea la expoziţia „Tourism. Leisure. Hotels” din Chişinău, Republica 
Modova; 

- organizarea Festivalului deliciilor dulci; 
- organizarea conferinţei „Anul 2017, anul turismului în judeţul Covasna”; 
- organizarea de Infotripuri în judeţul Covasna pentru bloggeri, jurnalişti de 

specialitate şi agenţii de turism 
- editare de materiale promoţionale: „The 7 wonders of Covasna County – 1000 

buc în limba engleză 
În cursul anului 2016 Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul 

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

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

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

Centrul de Informare Turistică din staţiunea Covasna – funcţionează sub 
coordonarea Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna creează o 
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legătură între oraş şi turişti, realizând informarea cât mai obiectivă şi completă a 
acestora precum şi promovarea localităţii. În cursul anului 2017 au fost înregistraţi în 
total 1.071 vizitatori, din care 1.028 au fost turişti din ţară iar 43 din străinătate. 

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

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

În cursul anului 2017 şi 2016 s-au efectuat următoarele lucrări: 
Lucrări efectuate 2016 2017 

LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE CURENTĂ   
- plombări 53.919 mp 75.000 mp 
- astupări gropi şi făgaşe cu cilindrare eN 13E  2.100mp 0 
- astupări gropi şi făgaşe cu material pietros eN 13E 0 0 
- scarificare şi reprofilare cu cilindrare eN 13E 2.100 mp 0 
- colmatări fisuri şi crăpături 20.000 mp 41.500 m 
- tratare burduşiri şi tasări locale 0 450 mp 
- reparaţii mixtură stocabilă 260 mp 0 
- lucrări întreţinere drum pietruit eN13E, km 74+650-81+700 0  
LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE PERIODICĂ  
- covor asfaltic eN 13E  
- straturi rutiere foarte subţiri pe eN 10, eN 11  
ÎNTREŢINERE PERIOeICĂ A POeURILOR, PASAJELOR, 
POeEŢELOR 

 

- lucrări de reparaţii pod eN 11  
 

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

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

Pentru serviciile şi lucrările de drum, respectiv pentru alte cheltuieli aferente 
administrării drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, în 
cursul anului 2017 a fost alocată suma de 9.402.164,25 lei, din care 2.842.087,48  
lei au fost destinate serviciilor şi lucrărilor de întreţinere iar 6.560.076,77 lei pentru 
serviciile şi lucrările de investiţii.  

În cursul anului 2016 a fost alocată suma de 26.213,0 mii lei, din care 
6.000,00 mii lei au fost destinate serviciilor şi lucrărilor de întreţinere iar 20.213,00 
mii lei pentru serviciile şi lucrările de investiţii.  
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Serviciile şi lucrările de întreţinere executate pe drumurile judeţene în 
anul 2017 şi 2016 au fost: 

 
 2016 

lei 
2017 

lei 
Servicii şi lucrări de întreţinere curentă pe timp de 
iarnă 

904.008,76 1.857.766,71 

Lucrări de întreţinere curentă pe timp de vară, tCtal 
d.c.: 

596.055,72 526.154,37 

- plombări  6.000 mp 
256.059,72 

4.724 mp 
240.321,70 

- pietruiri de drumuri 339.996 241.702,74 
- întreţinere podeţe 0 44.129,93 
Lucrări de întreţinere periCdică, tCtal, d.c.: 3.440.041,62 247.232,57 
- covoare bituminoase  81.518 mp 

2.739.004,81 
0 

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

153.018,26 146.095,11  

- ranforsare sector drum DJ 114 20.895,76 0 
- întreţinere curentă DJ 121A 0 21.865,95 
- întreţinere curentă DJ 121F 0 60.408,07 
- întreţinere curentă DJ 114 0 18.863,44 
- alte lucrări  548.018,55 0 
Alte cheltuieli 181.668,36 210.933,83 

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

2017 suma de 9.402.164,25 lei. 
Cheltuielile cu întreţinerea, repararea şi exploatarea autovehiculelor din dotarea 

Consiliului Judeţean Covasna au fost în anul 2016 în valoare de 262.000,00 lei iar în 
anul 2017 de 225.124,64 lei.  

 
 
1.2. Amenajarea teritoriului, urbanism şi locuinţe, servicii publice 

de gospodărire comunală 
 

a). Urbanism şi amenajarea teritoriului 
 
 2016 2017 
ElabCrarea şi emiterea certificatelCr de urbanism   
- solicitări de emitere certificate de urbanism 678  
- emitere certificate de urbanism 629 683 
- număr avize emise 52 0 
- documentaţii de urbanism emise - PUZ 29 56 
- elaborare şi actualizare PUG 0 1 
AutCrizarea lucrărilCr de cCnstruire/desfiinţare   
- autorizaţii de construire emise 254 246 
- autorizaţii de demolare emise 0 23 
- număr regularizări de taxe 141  
- număr avize emise 33 65 
CCmisia tehnică de amenajarea teritCriului şi urbanism   
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- avize ale arhitectului şef – avize unice 35 69 
- avize de oportunitate 50 0 
CCmpartimentul cCntrCl urbanism   
- recepţii la terminarea lucrărilor avizate de Consiliul Judeţean 47 54 
- soluţionarea petiţiilor din domeniul urbanismului 15 12 
- controale pe teritoriul administrativ al comunelor 23 0 

 

 

b). Locuinţe 
La nivelul judeţului Covasna, pe primele trei trimestre ale anului 2017, conform 

datelor statistice, au fost construite 82 locuinţe, din care 44 în mediul urban şi 38 în 
mediul rural, iar în cursul anului 2016, au fost construite în total 206 locuinţe, din care 
122 în mediul urban şi 84 în mediul rural. 

Au fost eliberate de către autorităţile administraţiei publice locale, în anul 2016 şi 
2017 următoarele autorizaţii de construire: 

 
CategCrii de cCnstrucţii 2016 2017 

Clădiri rezidenţiale (exclusiv cele pt colectivităţi) 221 167 
Clădiri rezidenţiale pt colectivităţi 2 0 
Clădiri administrative 1 0 
Hoteluri şi clădiri similare 2 1 
Clădiri pentru comerţ cu ridicata şi amănuntul 1 0 
Alte clădiri  44 40 
Extinderi la clădiri rezidenţiale 0 37 

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

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

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

Activitate principală conform codificării: captarea, tratarea şi distribuţia apei şi 
colectarea şi epurarea apelor uzate. 
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În cursul anului 2017, au fost realizate investiţii în lucrări de extindere reţele de 
apă şi canalizare în valoare totală de 6.457.033 lei fără TVA.  

Au fost realizate lucrări de reparaţii, mentenaţă în sectorul de apă potabilă şi 
canalizare din Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Covasna precum şi la staţiile de 
epurare din Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc, Covasna şi Întorsura Buzăului. 

 
Analize laborator apă uzată la nivel de Operator Regional  
 

Nr. analize 
apă brută 

Nr. analize 
apă epurată 

Nr. 
Crt. 

PUNCT COLECTARE 

2016 2017 2016 2017 
1. Staţia tratare ape uzate Sf. Gheorghe 2277 2250 2513 2491 
2. Staţia tratare ape uzate Tg. Secuiesc 1810 1734 2024 1873 
3. Staţia tratare ape uzate Covasna 2911 2890 2987 3001 
4. Staţia tratare ape uzate Întorsura Buzăului 463 383 560 530 
5. Staţia tratare ape uzate Bodoc 76 80 100 151 
6. Staţia tratare ape uzate Ghidfalău 60 66 285 278 
7. Staţia tratare ape uzate Ozun 76 84 378 355 
8. Staţia tratare ape uzate Şugaş Băi 10 10 60 65 
9. Staţia tratare ape uzate Sita Buzăului - 84 - 158 
 
 

Pe linia distribuţiei apei potabile au fost efectuate în cursul anului 2017, la nivel de 
Operator Regional, diferite tipuri de analize: 

- Sfântu Gheorghe: total analize 7.072 – grad de conformare apă distribuită 
99,88%; 

- Târgu Secuiesc: total analize 5.274 – grad de conformare apă distribuită 
99,77%; 

- Covasna: total analize 4.688 – grad de conformare apă distribuită 99,31%; 
- Întorsura Buzăului: total analize 3.890 - grad de conformare apă distribuită 

98,52%; 
- Comune: total analize 9.146 - grad de conformare apă distribuită 93,52% 
Serviciile de bază ale Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe sunt 
- asigurarea apei potabile de cea mai bună calitate pentru toţi consumatorii din 

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

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

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

SC GOS TRANS COM SRL Covasna este operator economic autorizat pentru 
colectarea şi valorificarea deşeurilor de tip DEEE. 
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S.C. TEGA S.A. funcţionează prin Hotărârea Consiliului Local nr. 41/1996. ca 

succesor de drept al R.A.A.D.P, de aproape două decenii, este cea mai mare companie 
în judeţul Covasna care  gestionează serviciile publice de salubrizare a deşeurilor 
municipale.  

Asociaţia ECO-Sepsi a delegat gestiunea serviciilor operatorului (Tega SA) care 
deţine toate autorizaţiile necesare funcţionării şi dotările necesare inclusiv depozit de 
deşeuri autorizat. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gestionarea câinilor fără stăpân” 
5. Înfiinţarea sistemului de colectare ”door to door” în Sf. Gheorghe. 

 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV" este persoană juridică 

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

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

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

1.3. Stadiul realizării programului de investiţii 
 
Investiţii în anul 2016 
- Reparaţii la acoperişul şi aticul faţadei estice al clădirii Consiliului Judeţean 

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

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

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

 
Investiţii în anul 2017 
Au fost elaborate şi depuse următoarele proiecte pentru finanţare prin Programul 

Operaţional Regional 2014-2020: 
- Reabilitarea ansamblului Muzeului Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe – contract 

de finanţare din mai 2017, în valoare totală de 21.816.150 lei; 
- Extinderea unităţii de primiri urgenţe la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. 

Fogolyan Kristof” Sf. Gheorghe cu o valoare estimată de 7.000.000 lei; 
- Reabilitare drum judeţean „Interjud Covasna - Harghita” tronson Covasna DJ 131 

km 22+830 – 38+621”; 
- Reabilitare drum judeţean „Interjud Covasna – Braşov” de la DN 12 la DN 13 prin 

Malnaş Băi, Baraolt, Augustin şi Măieruş, cu o valoare totală de 87.979.665 lei; 
- Extindere, supraetajare şi modernizare Şcoala Gimnazială specială Sf. Gheorghe; 
În cadrul Programului Operaţional Sectorial – Capital Uman a fost depus spre 

finanţare proiectul „Startup now – dezvoltare prin antreprenoriat pentru Regiunea 
Centru” în valoare totală de 11.753.076 lei;  

În cursul anului 2017 s-a început elaborarea proiectului pentru finanţare prin 
Programul Operaţional Sectorial – Infrastructură Mare: 
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- ”Implementarea planurilor de management ale ariilor natural protejate din 
județul Covasna”, valoarea estimată a proiectului este de 22.000.000 lei. 

Finanțări nerambursabile acordate conform Legii nr. 350/2005 din 
bugetul Consiliului  Județean  Covasna pe anul 2017: 

Consiliul Județean  Covasna acordă anual finanțare proiectelor și programelor 
inițiate la nivelul localităților și organizațiilor din județ, beneficiarii sunt persoane fizice 
sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociații sau fundații, culte religioase.  

După evaluarea şi selecţionarea proiectelor depuse pe anul 2017, au fost încheiate 
contracte de finanţare: 

- Programul judeţean de reabilitare a bazelor sportive în mediul rural – 3 obiective, 
suma totală acordată este de 29.949 lei, 

- Programul judeţean de reabilitare cămine culturale în mediul rural - 6 clădiri, 
suma totală acordată este de 49.963 lei, 

- Programul judeţean de reabilitare cabinete medicale şi spitale - 5 cabinete 
reabilitate, suma totală acordată este de 49.998 lei, 

- Programul judeţean ”primul ghiozdan” – 2.058 seturi de rechizite acordate 
începătorilor, suma totală acordată este de 118.753 lei, 

- Programul ”after school” în județ - 5 programe derulate în valoare totală de 
17.226 lei. 

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

- modernizarea  drumului județan DJ 103B,  lim. Jud. Brașov – Dobârlău – Ozun – 
Chilieni (DN 12), km 17+750-33+150, județul Covasna, valoarea totală achitată pe anul  
2017 este de 205.000 lei, 

- modernizarea drumului judeţean DJ 121A,  Leţ - Moacşa, km 22+550 - km 
28+460, DN 13E - DN11, judeţul Covasna, valoarea totală achitată pe anul 2017 este 
de 957.000 lei. 

 

 

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

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

În cursul anului 2017 au fost efectuate 1.937 acţiuni de control (1.464 acţiuni 
control în 2016). 

Principalele abateri constatate în urma controalelor au fost: 
- punerea în circulaţie de produse şi servicii fără a asigura informarea corectă şi 

completă a consumatorilor; 
- produse expuse la comercializare cu termen de valabilitate expirat; 
- lipsa informaţiilor corecte şi precise de pe produsele aflate la comercializare; 
- lipsa etichetării conform prevederilor legale; 
- depăşirea termenului de valabilitate; 
- lipsa preţului pe unitatea de măsură; 
- lipsa traducerii informaţiilor în limba română; 
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- lipsa instrucţiunilor de montare şi utilizare la produse de folosinţă îndelungată; 
- lipsa certificatului de garanţie la produse de folosinţă îndelungată; 
- lipsa afişării CUI, TELCONS sau a orarului de funcţionare; 
- utilizarea mijloacelor de măsurare neadecvate; 
- depozitare neconformă cu indicaţiile producătorilor. 
În urma controalelor efectuate au fost identificate mărfuri cu abatere de la 

normele legale în valoare de 3. 928.057,86 lei (11.039.124 lei în 2016).   
Au fost retrase din circuitul consumului uman produse în valoare de 44.637 lei 

(125.444 lei în 2016). Pentru încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare referitoare la 
protecţia consumatorilor s-au aplicat 390 amenzi contravenţionale în valoare de 
539.900 lei (338 amenzi contravenţionale în valoare de 546.400 lei). Au fost prelevate 
38 probe pentru analize de laborator (3 în 2016). 

Au fost înregistrate şi soluţionate un număr de 531 reclamaţii şi sesizări ale 
consumatorilor (325 în 2016), fiind întreprinse 68 acţiuni de consiliere a operatorilor 
economici (100 în 2016). 

 
 
2. STAREA SOCIALĂ 
 
2.1. Starea de sănătate şi educaţie a populaţiei 

 

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

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

În judeţul Covasna, asistenţa medicală primară este asigurată de 103 medici 
de familie titulari (105 în 2016), din care 57 în mediu urban (58 în anul 2016) şi 46 
în mediu rural (47 în anul 2016), astfel încât la nivelul judeţului nu sunt comune în care 
să nu existe puncte sanitare funcţionale şi autorizate din punct de vedere sanitar. În 
medie un medic de familie are înscrişi aproximativ 2.100 de asiguraţi, cu oscilaţii în 
funcţie de regiune. 

Asistenţa medicală stomatologică este asigurată de cei 95 medici stomatologi 
din care 70 în mediul urban (71 în anul 2016) şi 25 în mediul rural atât în anul 2016 
cât şi în anul 2017. 
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1. Activităţile epidemiologice pe 2017 comparativ cu realizările pe 2016 
Programului naţional de imunizare (PN I.1) 
a). Subprogramul de vaccinări obligatorii  
Activităţi derulate la nivelul serviciilor/birourilor de supraveghere şi 

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

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

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

vaccin şi a fost transmis la INSP – CNSCBT 
- în urma epidemiei de rujeolă, în luna iulie s-au realizat acţiuni de vaccinare cu 

ajutorul mediatorilor sanitari, angajaţi ai primăriilor şi poliţiei, fiind organizate 9 Centre 
de vaccinare în zonele cu acoperire vaccinală suboptimală, fiind vaccinaţi peste 400 
copii restanţieri, neîscrişi pe liste de asiguraţi, etc.  

- s-au organizat acţiuni de estimare a acoperirii vaccinale atât în cursul anului 
2017 cât şi în anul 2016, fiind verificate cabinetele medicale vaccinatoare. Numărul de 
copii din eşantionul ales a fost pentru cei de 12 luni, copii născuţi în iulie 2016, pentru 
cei de 24 luni, copii născuţi în luna iulie 2015 iar pentru cei de 5 ani cohorta de copii 
născuţi în 2011, pentru cei de 14 ani cohorta de copii născuţi în 2002. 

 
 Indicatorii anuali de acoperire arată astfel: 
 

 

AV (%) 
BCG1 AV (%) HB3 

AV (%) DTPa-
VPI-Hib 

 
AV (%) RR0 

Anul 
12 
luni 

24 
luni 

12 
luni 

24 
luni 12 luni 24 luni 

12 
luni 24 luni 

2016 100 100 93,01 96,23 76,63 77,76 0 0 
2017 100 100 96,10 99,40 82,46 92,89 80,51 94,63 

 
 Din eşantionul studiat al copiilor de 12 luni, aproximativ 20% din ei au fost 

vaccinaţi corect. În ceea ce priveşte acoperirea vaccinală a copiilor de 24 luni se 
observă o creştere semnificativă a vaccinărilor mai ales în mediul urban.  

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

b. Subprogramul de vaccinări opţionale pentru grupele de risc  
Activităţi derulate: 
S-a catagrafiat şi estimat necesarul de vaccin HPV şi antigripal sezonal  
Campanii de vaccinare antigripale: 
Doze primite în 2017........... 3536 
Doze primite în 2016...........2800 
Personal la risc catagrafiat în anul 2017: 5622 vaccinaţi 2395 
Personal la risc catagrafiat în anul 2016: 11206  vaccinaţi 2800 
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2. Activităţi derulate în cadrul Programului I.2. de supraveghere şi 
control a bolilor transmisibile prioritare 

● Supravegherea epidemiologică a bolilor transmisibile, intervenţia în focar şi 
derularea de studii epidemiologice de evaluare a incidenţei şi prevalenţei bolilor 
infecţioase. 

- în anul 2017 au fost verificate şi validate 143 fişe unice de boli transmisibile iar 
în 2016 au fost verificate şi validate 90 fişe unice de boli transmisibile, toate 
cazurile fiind investigate etiologic. Din cele 143 de cazuri au fost confirmate după 
investigaţie etiologică 139 cazuri.  

- în anul 2017 se constată o scădere semnificativă a cazurilor de hepatită virală 
acută A, de la 16 cazuri înregistrate în 2016 la 2 cazuri noi în 2017. 

- se remarcă de asemenea  o scădere a cazurilor de scarlatină de la 31 cazuri în 
2016 la 11 cazuri în 2017 (scădere de 64,52%) 

- s-a observat o creştere a cazurilor de varicelă (38,37%) de la 617 cazuri în 2016 
la 1001 cazuri în anul 2017.  

- supravegherea gripei şi a virozelor respiratorii: în anul 2017 a fost înregistrat 
un număr de 62.478 cazuri IACRS, 13.417 cazuri de infecţii respiratorii. În 
anul 2016 a fost înregistrat un număr de 71.638 cazuri IACRS, 14.985 cazuri de 
infecţii respiratorii inferioare.   

● Măsuri de prevenire şi control a focarului de boală transmisibilă 
- 7 focare de angină streptococică, fiind recoltate 229 probe exudate nazo-

faringiene, din care 11 pozitive, cazurile pozitive au fost supravegheate până la 
sterilizare. 

- 9 cazuri în 9 unităţi de învăţământ fiind recoltate 216 probe din care 24 pozitive 
cazurile pozitive au fost supravegheate până la sterilizare. 
 

a). Supraveghere şi control al infecţiei HIV 
- s-a asigurat testarea gratuită a gravidelor pentru o depistare precoce. 
- au fost testate grupele de populaţie cu risc de a transmite infecţia. Testele au 

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

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

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

- prin medicii de familie şi ginecologi toate gravidele au fost consiliate pretestare. 
În 2016 au fost depistate 4 cazuri noi. În prezent sunt sub tratament ARV 15 

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

b). Supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale. 
În anul 2017 a fost raportat un număr de 40 infecţii nosocomiale, faţă de 34 

infecţii nosocomiale în anul 2016. 
Nu au fost înregistrate focare de infecţii nosocomiale, nici cazuri grave, care să 

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

2017 au fost investigate 43 cazuri de infecţie iar în cursul anului 2016, 31 de cazuri 
de infecţie.   
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În domeniul autorizării, avizării: 
În anul 2016 au fost autorizate un număr de 53 unităţi sanitare, s-au acordat 13 

vize, 2 asistenţă de specialitate, 5 notificări. 
În anul 2017 au fost autorizate un număr de 49 unităţi sanitare, s-au acordat 6 

vize, 1 certificarea conformităţii, 3 asistenţă de specialitate, 5 notificări. 
 
Acţiuni de inspecţie şi control 
 

Nr. 
Crt. 

CategCria de prCbleme pentru care se efectuează 
cCntrClul sanitar 

CCntrCale 
2016 

CCntrCale 
2017 

1. Alimentarea cu apă potabilă  50 58 
2. Cazare colectivă (adulţi) 112 128 
3. Igiena alimentară 845 774 
4. Controlul condiţiilor igienico-sanitare în unităţi sanitare 242 186 
5. Controlul condiţiilor igienico-sanitare în unităţi de învăţământ 450 309 
 TOTAL 1699 1455 

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

îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanţi din mediul de viaţă  
 

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

341 probe 207 probe 

Evaluarea calităţii apei de îmbăiere (inclusiv determinări de 
laborator) 

21 probe 24 probe 

Supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acută infantilă 
generată de apa din fântână 

2 cazuri 0 

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

- 1 fişă date 

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

5 probe – 5 
chestionare 

205 probe – 
5 

chestionare 
Monitorizarea intoxicaţiilor acute neprofesionale cu pesticide 8 cazuri 227 cazuri, 

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

84 rapoarte 108 
rapoarte 

Supravegherea produselor cosmetice în relaţie cu sănătatea 
umană 

0 13 probe 

 
 
b). Domeniul privind protejarea sănătăţii publice prin prevenirea 

îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari şi de nutriţie 
 

Acţiunea 2016 2016 
Monitorizarea consumului de aditivi alimentari   
Monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare; catagrafiere 11 11 
Monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii - 2 
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Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte 
substanţe; catagrafiere 

Catagrafiere-
10 produse 
verificate 

Catagrafiere-
10 produse 
verificate 

Monitorizarea apelor minerale îmbuteliate - 2 probe 
recoltate 

Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consumul 
uman 

- 16 probe 

Evaluarea aportului de substanţe excitante cu băuturi 
energizante  

- 2 probe 

Rolul alimentului în izbucnirile de toxiinfecţii alimentare din 
România 

0 cazuri 0 cazuri 

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

- 7 probe 
recoltate 

 
 
c). Alte activităţi desfăşurate în cadrul Compartimentului Igiena 

Alimentaţiei şi Igiena Mediului 
 

Acţiunea 2016 2017 
Analizarea şi evaluarea conformării proiectelor privind igiena şi 
sănătatea publică, la amplasarea, amenajarea, construirea şi 
pentru funcţionarea unei unităţi, care desfăşoară o activitate cu 
risc pentru sănătatea populaţiei - Proiecte din domeniul 
nealimentar/alimentar, notificări, negaţii, fonduri europene – 
asistenţă de specialitate de sănătate publică  

152 106 

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

99 93 

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

36 49 

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

semestrial semestrial 

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

500 probe 468 probe 

 
3. Igiena colectivităţilor de copii/tineret 
 

Acţiunea 2016 2017 
Supravegherea stării de sănătate a copiilor şi adolescenţilor din 
colectivităţi prin efectuarea triajului epidemiologic după vacanţe 

123.938 copii 
examinaţi  

41.573 copii 
examinaţi 

Controale igienico sanitare efectuate în taberele din judeţul 
Covasna 

4 5 

Controale igienico sanitare în Centrele de Plasament şi Case 
Familiale, precum şi în unităţile preşcolare şi şcolare din judeţul 
Covasna 

143 48 

Acordare la cerere ASF şi negaţii pentru proiecte pentru unităţile 
de învăţământ din judeţul Covasna 

35 19 
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4. Medicina muncii şi igiena radiaţiilor 
a). Protejarea stării de sănătate a populaţiei împotriva expunerii la surse 

naturale de radiaţii 
 

Acţiunea 2016 2017 
Supravegherea conţinutului radioactiv natural al alimentelor şi al 
apei potabile conform Recomandării 200/473 Euratom 

171 probe 28 probe 

10 probe de 
apă 

5 zone 
monitorizate 

Monitorizarea radioactivităţii apei potabile conform Legii 
458/2002 

80 parametri 
monitorizați 

s-a realizat 
de 

producătorii 
de apă 

Supravegherea conţinutului radioactiv al apelor minerale - 4 probe 
Informarea şi educarea pentru sănătate în domeniul radiaţiilor 
ionizante  

21 fișe Nu s-a 
aplicat 

Informarea şi educarea pentru sănătate în domeniul radiaţiilor 
ionizante  naturale 

31 fișe Nu s-a 
aplicat 

 
b). Alte activităţi desfăşurate in cadrul Compartimentului Medicina 

Muncii şi Igiena Radiaţiilor 
 

Acţiunea 2016 2017 
Centralizarea şi analiza situaţiei angajaţilor expuşi la noxe - 
Determinări: aero-microfloră, sonometrii 

195 178 

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

70 88 

Participarea la încadrarea locurilor de muncă în condiţii 
deosebite şi speciale 

70 87 

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

98 77 

Acţiuni de evaluare, comunicare de risc  23 33 
 

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

pentru protejarea şi prevenirea îmbolnăvirii populaţiei 
 
Nr.
crt. 

CategCria de prCbleme pentru care se 
efectuează cCntrClul sanitar 

Nr. cCntrCale 
efectuate 

2016 

Nr. cCntrCale 
efectuate 

2017 
1. Alimentarea cu apă potabilă 50 58 
2. Cazare colectivă (adulţi) 112 128 
3. Igiena alimentară 845 774 
4. Controlul condiţiilor igienico-sanitare în 

unităţi sanitare 
242 186 

5. Controlul condiţiilor igienico-sanitare în 
unităţi de învăţământ 

450 309 

 TOTAL 1.699 1.455 
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Programul naţional de evaluare, promovare a sănătăţii şi educaţie 
pentru sănătate 

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

  
Acţiunea 2016 

acţiuni 
2017 

acţiuni 
Campania „Ziua Mondială a contracepţiei” 12 0 
Campania „Săptămâna Europeană de Prevenire a Cancerului de 
Col Uterin” 

3 4 

Campania „Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului” 3 4 
Campania „Ziua Internaţională a Sindromului Down” 2 6 
Campania „Ziua Mondială a Sănătăţii Orale” 6 1 
Campania „Ziua Mondială de luptă împotriva TBC” 1 0 
Campania „Ziua Mondială a Apei” 1 6 
Campania „Ziua Mondială a Sănătăţii” 12  
Campania „Săptămâna Europeană a Vaccinării” 3 3 
Campania „Ziua Mondială de Luptă Împotriva Hipertensiunii 
Arteriale” 

10 7 

Campania „Ziua Mondială de Luptă împotriva obezităţii” 4 0 
Campania „Ziua Mondială fără Tutun” 13 7 
Campania „Ziua Mondială Luptă împotriva Abuzului şi Traficului 
Ilicit de Droguri” 

4 6 

Campania „Luna Naţională împotriva alcoolismului” 3 1 
Campania „Săptămâna Mondială a alăptării” 3 3 
Campania „Ziua Mondială a Surdităţii” 6 1 
Campania „Ziua Naţională Antitutun” 15 7 
Campania „Ziua Mondială a Diabetului” - - 
Campania „Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilități” 6 6 
Campania „Ziua Mondială HIV/SIDA” 1 0 

 

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

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

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

 
Număr cCntracte 

încheiate 
Nr. 
Crt. Tipul de asistenţă medicală 

2016 2017 
1. Asistenţă medicală primară  104 100 
2. Asistenţă medicală ambulatorie de specialitate 17 18 
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3. Asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile 
paraclinice 

12 9 

4. Asistenţă medicală de recuperare-reabilitare ambulatoriu 9 9 
5. Asistenţă medicală spitalicească 4 4 
6. Îngrijiri la domiciliu 3 2 
7. Acordarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în 

ambulatoriu 
37 38 

8. Acordarea dispozitivelor medicale  66 66 
 

Asistenţă medicală spitalicească 
În anul 2017 şi 2016 au fost încheiate un număr de 4 contracte cu furnizorii de 

servicii spitaliceşti din judeţul Covasna. 
Dispozitive şi proteze medicale 
În anul 2017 şi 2016 au fost încheiate 66 contracte cu furnizorii de dispozitive 

medicale. În cursul anului au fost emise 6.697 decizii de aprobare dispozitive medicale, 
faţă de 5.593 în anul 2016, fiind efectuate plăţi în valoare de 2.339,23 mii lei în 
2017 şi 2.496 mii lei în 2016. 

 
Asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile 

paraclinice 
În anul 2016 furnizarea serviciilor medicale paraclinice analize medicale de 

laborator, de radiologie, imagistică medicale au fost încheiate 13 contracte, fiind 
decontate 177.650 servicii medicale, iar în anul 2016 au fost încheiate 12 contracte şi 
decontate 164.051 servicii medicale. Au fost efectuate plăţile în valoare de 2.803 mii 
lei în anul 2017 şi de 2.715 mii lei în anul 2016.    

 
Asistenţă medicală de îngrijire la domiciliu 

 2016 2017 % (+/-) 
Număr furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu CAS 
Covasna 

3 2 - 1 

Număr servicii medicale acordate în baza deciziilor emise de 
CAS Covasna 

17.231 15.792 6,0 

Număr îngrijiri la domiciliu corespunzătoare deciziilor de 
îngrijire la domiciliu emise 

2.813 2.768 4,77 

Numărul persoanelor beneficiare de servicii medicale de 
îngrijiri la domiciliu 

105 120 - 9,48 

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

157,91 151,92 -3,79 

 
Acordarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în 

ambulatoriu 
 2016 2017 % (+/-) 
Număr furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu CAS 
Covasna 

37 37 0 

Valoarea consumului de medicamente            - mii lei - 37.128 37.318 0,51 
Plăţi efectuate pentru medicamentele cu şi fără 
contribuţie personală acordate asiguraţilor       - mii lei - 
                                                                  

42.694,56 28.758,04 - 32,64 
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b). Educaţie 
Eficientizarea sistemului educaţional, aşezarea acestuia pe un sistem valoric real 

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

Activitatea I.Ş.J. Covasna în anul şcolar 2016-2017 s-a axat pe următoarele 
domenii şi obiective strategice derivate din priorităţile asumate la nivel naţional: 

● consolidarea capacităţii instituţionale a şcolilor: 
- promovarea unui management educaţional performant; 
- monitorizarea performanţelor conducerilor unităţilor de învăţământ în domeniul 

managementului educaţional; 
- creşterea gardului de accesare a fondurilor europene; 
● stimularea performanţei profesionale a cadrelor didactice: 
- gestionarea adecvată a managementului resurselor umane; 
- asigurarea condiţiilor pentru dezvoltarea profesională a personalului didactic şi 

evoluţia în carieră. 
● creşterea calităţii procesului educaţional la nivelul unităţilor de învăţământ din 

judeţul Covasna: 
- creşterea performanţei şcolare prin optimizarea învăţării şi a evaluării; 
- îmbunătăţirea rezultatelor la examenele naţionale şi la concursurile/olimpiadele 

şcolare; 
- acordarea unei atenţii sporite laturii educative în vederea formării 

comportamentului adecvat al elevilor şi a eliminării violenţei din mediul şcolar; 
- asigurarea protecţiei unităţilor şcolare, a siguranţei elevilor şi cadrelor didactice 

din unităţile de învăţământ; 
- asigurarea calităţii sistemului educaţional prin inspecţie şcolară. 
● asigurarea accesului egal al tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate: 
- derularea unor programe adecvate pentru grupurile vulnerabile; 
- sprijinirea activităţilor de voluntariat; 
- stimularea performanţei; 
- sprijinirea educaţiei timpurii; 
- reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar; 
- asigurarea egalităţii de şanse pentru toţi elevii. 
● sprijinirea învăţământului profesional şi tehnic şi racordarea învăţământului 

profesional şi tehnic la piaţa muncii: 
- deschiderea sistemului de educaţie şi formare profesională către mediul social, 

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

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

● compatibilizarea învăţământului cu sistemele educaţionale europene: 
- promovarea multi- şi inter-culturalităţii, a respectului pentru valorile sociale şi 

culturale europene. 
Reţeaua şcolară de învăţământ preuniversitar a judeţului Covasna a fost 

formată, în anul şcolar 2016-2017, din 314 unităţi de toate tipurile şi nivelurile de 
învăţământ (în anul şcolar 2015-2016 a fost de 316 unităţi). Comparativ cu anul şcolar 
precedent, în urma restructurării reţelei şcolare în vederea optimizării cheltuielilor de 
personal, numărul unităţilor de învăţământ a scăzut cu 2 prin desfiinţarea unei 
Grădiniţe cu Program Normal şi a unei Şcoli primare.  
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În anul şcolar 2016-2017, 249 din unităţile şcolare s-au aflat în mediul urban,  
iar restul în mediul rural (65).  

În anul şcolar 2016-2017 au funcţionat 79 de unităţi de învăţământ cu 
personalitate juridică. Cele mai multe unităţi şcolare cu personalitate juridică sunt şcoli 
gimnaziale – 52, urmate de licee – 18, grădiniţe – 7 şi 1 şcoală postliceală.  

Pentru anul şcolar 2016-2017 au primit autorizaţie de funcţionare 303 unităţi de 
învăţământ din cele 313 iar în anul şcolar 2015-2016, 308 unităţi de învăţământ din 
cele 315. Motivele neautorizării au fost: grupurile sanitare necorespunzătoare, lipsa 
apei potabile sau fără apă curentă. 

A fost acordată o atenţie sporită pregătirii şcolilor pentru începerea noului an 
şcolar, în fiecare unitate şcolară fiind realizate lucrări de igienizare, reparaţii curente. S-
au efectuat reparaţiile şi igienizări în 209 unităţi de învăţământ, valoarea totală fiind de 
1.002.384 lei, din care finanţare de la consiliile locale: 934.783 lei şi din venituri 
proprii 67.601 lei.   

 
În ceea ce priveşte reţeaua de învăţământ existentă în anul şcolar 2016-2017 

aceasta se prezintă astfel: 
 

 An şcClar 2015-2016 An şcClar 2016-2017 
Grupe preşcolari 349 343 
Clase primare 633 623 
Clase gimnaziale 469 460 
Clase în licee 233 215 
Clase învăţământ profesional 54 67 
Clase postliceaale 22 20 

 
Dacă în anul şcolar 2015-2016 au funcţionat în total 141 de clase cu învăţământ 

simultan, în anul şcolar 2016-2017, numărul acestor clase a crescut la 185.  
Se constată o creştere cu a numărului total de clase supraefective, de la 88 în anul 

şcolar 2015-201 la 116 clase în anul şcolar 2016-2017.  
Dacă în anul şcolar 2015-2016 se înregistra o creştere a numărului total de clase 

subefective, în anul şcolar 2016-2017 s-a înregistrat o uşoară scădere, respectiv de la 
49 clase la 47 clase. 

Numărul total de clase simultane a cunoscut o creştere în anul şcolar 2016-2017 
de la 141 clase în anul şcolar precedent, la 185 clase.  

Numărul total al posturilor didactice în anul şcolar 2015-2016 a fost de 2.881, iar 
în anul şcolar 2016-2017 de 2851,5 din care 2.073,63 titulari, remarcându-se o 
scădere a numărului acestora faţă de anul şcolar precedent cu 3 posturi.  

Populaţia preşcolară şi şcolară din judeţul Covasna la începutul anului şcolar 
2016-2017 totaliza 33.721 copii şi elevi cu 658 elevi mai puţini faţă de anul şcolar 
precedent, din care: 

 
 An şcClar 2015-2016 An şcClar 2016-2017 
Preşcolari 6.825 6.687 
Învăţământ  primar 11.406 11.203 
Învăţământ gimnazial 8.785 8.650 
Învăţământ liceal 5.632 5.263 
Învăţământ profesional 1.228 1.491 
Învăţământ post-liceal 503 427 
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În privinţa evoluţiei efectivelor de elevi, se constată menţinerea tendinţei de 
scădere în cazul învăţământului preşcolar (în anul şcolar 2016-2017, sunt înscrişi cu 
138 de copii mai puţin comparativ cu anul şcolar 2015-2016). În învăţământul primar 
se înregistrează o scădere cu 203 copii faţă de anul şcolar precedent.  

În cazul învăţământului gimnazial, efectivele de elevi au înregistrat de asemenea o 
scădere semnificativă comparativ cu anul şcolar precedent cu 135 elevi.   

În învăţământul liceal se menţine tendinţa de scădere a efectivelor de elevi, fapt 
motivat prin reînfiinţarea claselor de învăţământ profesional. Efectivul de elevi din ciclul 
liceal a scăzut, în anul şcolar 2016-2017 cu 369 elevi, comparativ cu anul şcolar 2015-
2016.  

Înfiinţarea claselor de învăţământ profesional a determinat o creştere a numărului 
de elevi înscrişi la această formă de învăţământ, cu 263 elevi. O scădere a efectivelor 
se constată în cazul învăţământului postliceal, unde acestea au scăzut cu 76 elevi 
comparativ cu anul şcolar 2015-2016.   

Rezultatele elevilor - comparativ cu anul şcolar precedent, numărul elevilor 
înscrişi a scăzut cu 677, în vreme ce, diferenţa dintre elevii înscrişi/rămaşi se constată 
o uşoară îmbunătăţire comparativ cu anul şcolar precedent. În anul şcolar 2015-2016 
procentul celor care au rămas în sistem a fost de 96,11%, în anul şcolar 2016-2017, 
acest procent este de 96,73%.  

În privinţa situaţiei elevilor promovaţi, raportat la numărul elevilor rămaşi în 
sistem, se constată variaţii normale de la un an la altul, diferenţele fiind 
nesemnificative. În anul şcolar 2016-2017 se constată o uşoară creştere comparativ cu 
anul şcolar precedent, de la 95,26% la 95,56% la. Şi în privinţa numărului de elevi 
repetenţi, diferenţele sunt nesemnificative, fiind înregistrată o scădere faţă de anul 
şcolar precedent de la 4,74% la 4,44% (de la 1.255 la 1.153).  

În ceea ce priveşte abandonul şcolar, în învăţământul primar nu se înregistrează 
diferenţe, însă în învăţământul gimnazial se constată o scădere procentuală de la 
2,04% în anul şcolar 2015-2016 la 1,48% în anul şcolar 2016-2017, iar în învăţământul 
liceal, profesional şi postliceal o scădere la 0,93% în anul şcolar 2016-2017.  

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

 
Evaluarea naţională a elevilor de clasa a VIII-a: 
- s-a realizat cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 
- procentul foarte bun de prezenţă la examen: limba şi literatura română: 

95,48% (97,65% în anul şcolar 2015-2016), limba şi literatura maghiară 98,44% 
(97,81% în anul şcolar 2015-2016), matematică 97,31% iar în anul şcolar 2015-
2016, prezenţa a fost de 97,25%; 

- procentul bun de promovare la toate disciplinele la care s-a susţinut evaluarea 
naţională (67,03% limba şi literatura română, iar în anul şcolar precedent de 
65,11%, 90,92% limba maghiară faţă de 94,23% în 2015-2016 şi 60,77% 
matematică, iar în anul şcolar precedent de 69,93%). 

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

aprobate 73 clase din care 47 pentru învăţământul liceal (44 clase pentru 
învăţământul de zi, 1 clasă pentru învăţământul cu frecvenţă redusă şi 2 clase pentru 
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învăţământul seral), 24 clase pentru învăţământul profesional şi 2 clase pentru 
învăţământul special. 

În anul şcolar 2016-2017 au fost planificate şi aprobate 78 clase din care 52 
pentru învăţământul liceal (48 clase pentru învăţământul de zi, 2 clase pentru 
învăţământul cu frecvenţă redusă şi 2 clase pentru învăţământul seral), 24 clase pentru 
învăţământul profesional şi 2 clase pentru învăţământul special. 

 
La prima repartizare computerizată au participat 1.440 elevi pentru admitere în 

judeţul Covasna (1.414 elevi din judeţ şi 26 din alte judeţe), din care au fost 
repartizaţi 1.437 elevi, 58 elevi din judeţul Covasna, au optat pentru continuarea 
studiilor la licee din alte judeţe.  

Pentru anul şcolar 2016-2017 au participat 1.455 elevi pentru admitere în judeţul 
Covasna (1.423 elevi din judeţ şi 32 din alte judeţe), din care au fost repartizaţi 1.446 
elevi 104 elevi din judeţul Covasna, au optat pentru continuarea studiilor la licee din 
alte judeţe.  

La a II-a repartizare computerizată au participat 42 elevi din judeţ.  
Din cele 44 de clase planificate la învăţământul liceal de zi (48 în anul şcolar 

2016-2017), au fost realizate 43 (46 în anul şcolar precedent), cu efectiv mediu de 
25,6 elevi/clasă (faţă de 25,89 elevi/clasă în anul şcolar precedent), existând şi două 
clase sub efectiv la Liceul Tehnologic „Apor Peter” din Tg. Secuiesc, la secţia română şi 
la Liceul Tehnologic „Baroti Szabo David”, secţia maghiară (faţă de trei clase sub efectiv 
la secţia română filiera vocaţională de la Liceul de Arte „Plugor Sandor” Sf. Gheorghe, 
respectiv la filiera tehnologică de la Liceul Tehnologic „Apor Peter” din Tg. Secuiesc, 
precum şi o clasă secţia maghiară, filiera teoretică, real Liceul Tehnologic „Baroti Szabo 
David” din Baraolt. Clasa nerealizată aparţin filierei tehnologice, secţia română de la 
Liceul Tehnologic „Kos Karoly” din Sf. Gheorghe.  

 
Bacalaureat 2017 - în sesiunea iunie-iulie la examen s-au înscris 1.245 elevi, 

dintre care s-au prezentat 1.201 (96,46%). Procentul de promovare a fost de 
69,36%.  

Bacalaureat 2016 - în sesiunea iunie-iulie la examen s-au înscris 1.305 elevi, 
dintre care s-au prezentat 1.230 (94,25%). Procentul de promovare fiind de 65,61%.  

Participarea la olimpiade şi concursuri şcolare - în cursul anului au participat 
la etapele judeţene de olimpiadă un număr total de 2.427 elevi, cu 182 elevi mai 
mulţi faţă de anul şcolar precedent, fiind obţinute un număr de 801 premii (149 premii 
I, 132 premii II, 166 premii III şi 354 menţiuni) cu 145 mai mult faţă de anul 
precedent. 

La etapele naţionale a olimpiadelor şcolare, au fost obţinute 4 premii I, 6 premii 
II, 4 premii III, 12 menţiuni şi 27 alte premii. În anul şcolar 2015-2016 au fost 
obţinute 5 premii I, 3 premii II, 4 premii III, 4 menţiuni şi 10 alte premii.  

 
În cadrul olimpiadelor internaţionale au fost obţinute 1 premiu I (3 premii I în 

anul şcolar anterior), 1 premiu II (6 premii II în anul şcolar 2015-2016), 2 premii III, 9 
menţiuni (3 menţiuni în anul şcolar anterior) şi 2 alte premii în anul şcolar 2015-2016. 

În anul şcolar 2016-2017 au fost organizate: 
- concursuri judeţene – 2.851 participanţi fiind obţinute în total 541 premii (120 

premii I, 117 premii II, 115 premii III, 189 menţiuni); 
- interjudeţene (regionale) – s-au obţinut în total 79 premii (19 premii I, 20 

premii II, 20 premii III şi 19 menţiuni şi 1 alt premiu);  
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- naţionale – au fost obţinute în total 149 premii (26 premii I, 29 premii II, 16 
premii III, 48 menţiuni şi 30 premii speciale); 

- internaţionale – s-au obţinut în total 6 premii (1 premiu I, 1 premiu II, 4 
menţiuni).   

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

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

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

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

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

variate de formare continuă pentru cadrele didactice din reţeaua de învăţământ 
preuniversitar a judeţului.  

În anul şcolar 2016-2017 au participat la cursuri de formare un  număr de 2.661 
cadre didactice, din care 436 au absolvit programe de formare acreditate de MEN, 37 
autorizate de ANC, iar 1.758 avizate de MEN. Raportat la numărul total de cadre 
didactice din judeţ pare o cifră promiţătoare 57,63%, în comparaţie cu anii şcolari 
anteriori  

Numărul de personal care a participat la acţiuni de formare în cadrul anului şcolar 
2015-2016 a fost de 2.665.  

 
În ceea ce priveşte Programele şi Proiectele europene în cursul anului şcolar 2016-

2017 au fost continuate proiectele începute în anii anteriori, fiind depuse noi cereri de 
finanţare în cadrul Proiectului ERASMUS+. În judeţul Covasna mai multe unităţi de 
învăţământ au derulat proiecte în cadrul Programului ERSMUS+: 

- Şcoala Gimnazială „Kalnoky Ludmila” Valea Crişului în colaborare cu unităţi de 
învăţământ din Portugalia, proiect finalizat; 

- Liceul Tehnologic „Puskas Tivadar” Sf. Gheorghe partener al unui proiect în 
colaborare cu unităţi de învăţământ din Ungaria, proiect ce se va finaliza în mai 2018; 

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

- Colegiul Naţional „Szekelx Miko” Sf. Gheorghe cu parteneri din Ungaria, 
România, Slovacia, proiect ce se va finaliza în mai 2018;  

- Liceul Pedagogic „Bod Peter” Tg. Secuiesc în colaborare cu parteneri din Ungaria, 
Turcia, România, , proiect ce se va finaliza în august 2018; 

- Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Întorsura Buzăului în colaborare cu parteneri din 
Ungaria, Turcia, România, proiect ce se va finaliza în august 2018; 

Au fost depuse de către 10 unităţi de învăţământ proiecte noi în cadrul 
Programului ERASMUS+, cu termen de depunere februarie şi martie 2017. 

În cadrul Programului ERASMUS+ au fost câştigate alte 4 proiecte de către 3 
unităţi de învăţământ. 

Programul „Tinerii dezbat”  - a fost organizată faza judeţeană la care au 
participat 4 unităţi de învăţământ: Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Sf. 
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Gheorghe, Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Sf. Gheorghe, Liceul Teoretic „Mircea 
Eliade” Întorsura Buzăului, Liceul „Korosi Csoma Sandor” Covasna. 

Proiectul R.O.S.E. (Proiectul privind Învăţământul Secundar) – proiect 
implementat la nivel naţional de către Unitatea de Management a Proiectelor cu 
Finanţare Externă. Acest proiect se va implementa în perioada 2016-2022 şi vizează 
liceele cu performanţe educaţionale scăzute din învăţământul public din România, prin 
intermediul unor scheme de granturi, având două scopuri majore: îmbunătăţirea 
calităţii serviciilor educaţionale furnizate şi creşterea ratelor de tranziţie a elevilor către 
învăţământul terţiar. Au fost selectate 11 unităţi de învăţământ: Liceul Tehnologic 
„Puskas Tivadar” Sf. Gheorghe, Liceul de Artă „Plugor Sandor” Sf. Gheorghe, Liceul 
Teologic Reformat Tg. Secuiesc, Liceul Tehnologic „Berde Aron” Sf. Gheorghe, Liceul 
Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Sf. Gheorghe, Liceul Teologic Reformat Sf. Gheorghe, 
Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Întorsura Buzăului, Liceul Tehnologic „Apor Peter” Tg. 
Secuiesc, Liceul Teoretic „Nagy Mozes” Tg. Secuiesc, Liceul Pedagogic „Bod Peter” Tg. 
Secuiesc, Liceul „Korosi Csoma Sandor” Covasna.  

Programul P.O.C.U. – au fost depuse proiecte ca solicitant de către 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna în cadrul programului „Şcoala pentru toţi”  şi de 
către Casa Corpului Didactic Covasna în cadrul programului „Profesori motivaţi în şcoli 
defavorizate”. 

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

de calculatoare pentru elevii şi studenţii proveniţi din familiile cu venituri reduse: număr 
de beneficiari în anul 2015: 250 fiind plătită suma totală de 221.923 lei. Pentru anul 
2016 numărul beneficiarilor a fost de 133, fiind plătită suma 118.780 lei. Numărul 
beneficiarilor în anul 2017 este de 126.  

- Programul naţional de protecţie socială „Bani de liceu” - acordarea unui sprijin 
financiar elevilor proveniţi din familiile cu venituri reduse conform H.G. nr. 1488/2004: 
numărul mediu lunar de beneficiari în anul 2015 fiind de 317, suma totală plătită în 
2015 fiind de 323.532 lei, iar în 2016 numărul de beneficiari a fost de 299, fiind 
plătită în total suma de 445.775 lei. Numărul mediu de beneficiari în anul şcolar 2016-
2017 a fost de 194 în total fiind plătită suma de 305.234 lei.  

- Programul naţional „Bursa profesională” - program de protecţie socială care 
are în vedere acordarea unui sprijin financiar elevilor care frecventează învăţământul 
profesional conform H.G. nr. 1062/30.11.2012. Numărul mediu de beneficiari în 2015-
2016 a fost de 1.029. Total sume plătite în 2016: 1.920.430 lei. În anul şcolar 2016-
2017 numărul mediu de beneficiari a fost de 1.264, fiind plătită în total suma de 
2.186.648 lei. 

- Bursă de performanţă „Meritul Olimpic” numărul beneficiarilor în 2016 a fost 
de 8 elevi, fiind plătită suma de 30.984 lei. În anul şcolar 2016-2017 numărul de 
beneficiari a fost de 13, fiind plătită suma de 108.977 lei. 

- Rechizite şcolare - în cadrul acestui program au fost achiziţionate în anul 2015 
– 5.133 pachete în sumă totală de 132.757,02 lei iar în anul 2016 au fost contractate 
– 4.464 pachete, fiind plătită în anul şcolar 2016-2017 suma de 112.890,32 lei. 
Pentru anul şcolar 2017-2018 au fost contractate 2.401 pachete  
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c). Cultură 
Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Covasna are ca 

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

 
Activităţi 2016 2017 

Protejarea patrimoniului imobil   
- documentaţii tehnice pt aviz monumente istorice 96 112 
- eliberare avize  64 81 
- controale la monumente istorice 177 103 

Protejarea patrimoniului arheologic   
- eliberare avize descărcare de sarcină arheologică 2 0 
- comunicări privind terenurile agricole 86 165 
- controale la situri arheologice 49 88 
- controale la şantiere arheologice 1 3 

Protejarea patrimoniului mobil   
- avize export temporar sau definitiv pentru bunuri 

culturale mobile 
10 13 

- consultanţă 44 56 
Protejarea monumentelor de for public   

- control periodic la monumente de for public 16 98 
- avize pentru ridicare monumente de for public 1 7 

Venituri realizate din emiterea avizelor 26.601 lei 33.396 lei 
 
 

d). Activitatea în domeniul tineretului şi sportului 
 
Compartiment Sport 
Ca număr de medalii la Campionatele Naţionale şi Cupa României, anul 2017 a 

fost mult mai productiv: sportivii noştri au obţinut 299 de medalii faţă de 294 în anul 
2016. Dacă ne referim numai la sporturi olimpice, anul 2017 a adus numai 55 de 
medalii faţă de anul 2016 când am avut 75 medalii. În  anul 2017, 14 ramuri de sport 
au adus medalii pentru judeţul nostru, faţă de 10 în 2016. 

 
 
Tabel cCmparativ cu medaliile Cbţinute la CampiCnatele NaţiCnale şi Cupa RCm,niei 
 

Aur Argint BrCnz TCtal Ramuri de spCrt 
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Alpinism 2 0 0 1 4 3 6 4 
Atletism 3 5 2 6 2 3 7 14 
Baschet  1 2 1 0 0 1 2 3 
Ecvestră  0 0 0 0 1 0 1 0 
Futsal  0 0 0 0 0 1 0 1 

Duatlon-triatlon 2 3 1 4 1 0 4 7 
Înot  0 3 0 2 0 0 0 5 
Judo  5 5 1 5 13 6 19 16 

Ju-jitsu 48 28 29 18 35 22 112 68 
Karate  40 36 37 51 37 60 114 147 
Karting  2 0 1 0 1 0 4 0 
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Lupte libere  5 10 6 5 14 15 25 30 
Pescuit sportiv 1 0 0 0 0 0 1 0 

Squash  0 0 0 0 1 0 1 0 
Tenis de masă 0 0 2 0 0 0 2 0 

TOTAL 109 92 80 92 110 110 299 294 
 

La competiţiile internaţionale: Campionatele Mondiale, Campionatele Europene, 
Campionatele Balcanice şi Jocurile Francofone, rezultatele anului 2017 sunt mai bune: 
78 medalii faţă de 16 în anul 2016. Dacă ne referim la sporturile olimpice anul 2017 a 
adus numai 6 medalii faţă de 2016 când s-au obţinut 9 medalii 
 

 
Legendă: 
CM – Campionat Mondial 
CE – Campionat European  
CB – Campionat Balcanic 
 
Numărul  protocoalelor sau convenţiilor de parteneriat încheiate cu cluburile şi 

asociaţiile sportive, primăriile, inspectoratul şcolar judeţean şi alte instituţii prezintă o 
creştere la 72 în anul 2017 faţă de 58 în anul 2016. 

Ca număr de participanţi angrenaţi în concursurile organizate în judeţul Covasna, 
în anul 2017 am avut un număr mai mare de sportivi, respectiv 15.302, faţă de 
12.695 în anul 2016. 

În anul 2017 a fost un număr mai mare de concursuri organizate: 115 faţă de 81 
în anul 2016. Concursurile organizate au fost finanţate de către DJST Covasna în anul 
2017 în proporţie de 83% iar în anul 2016 în proporţie de 90%. Ca buget pentru 
activitatea sportivă, DJST Covasna a avut în anul 2017 - 60.000 lei, iar în anul 2016 
- 50.000 lei.    
 

 
Tabel cCmparativ cu medaliile Cbţinute la CCmpetiţiile InternaţiCnale Cficiale 

Aur Argint BrCnz  
2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Alpinism 1 - CB  1 - CB  1 - CB 0 
Atletism  0 1 - CB 1 - CB 1 - CB 1 - CB 1 - CB 
Ecvestra 0 2 - CB 1 - CB 0 0 0 
Ju Jitsu 1 - CE 

5 - CB 
2 - CB 1 - CB 0 2 - CB 2 - CB 

Karate 11 – CM 
6 - CE 

0 9 – CM 
6 - CE 

0 19 – CM 
3 - CE 

2 - CE 

Lupte libere 0 1 - CE 
1 - CB 

2 - CB 0 1 – CE 
2 - JF 

2 - CB 
 

Triatlon - 
duatlon 

1 - CE 0 0 1- CE 1 - CE 0 

TOTAL 25 7 21 2 32 7 
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Compartimentul tineret  

 
Nr.
crt. 

Anul 2016 2017 

1. Buget alocat DJST 
Covasna pentru 
componenta de tineret 

68.700 lei din care 
 

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

95.572 lei din care: 
 
- 31.268 lei acţiuni proprii 
- 5.950 lei susţinere Centre de 
Tineret 
- 11.450 lei buget acţiuni 
proprii în Centru de Tineret 
- 46.904 lei buget susţinere 
Concurs local de proiecte 

2. Proiecte proprii şi în 
parteneriat ale DJST 
Covasna 

8 10 

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

12 18 

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

2.400 3.200 

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

3.700 4.000 

6. Nr.protocolale/colaborări 
instituţionale 

16 18 

 

 
 
 
 
 

REALIZAT Nr. 
crt. 

DENUMIREA INDICATORULUI 
2017 2016 

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

din care       b) finanţate 

 
115 
95 

 
 91 

  81 

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

59.169 52.871 

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

616 607 

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

6 6 

5 Bugetul alocat de către MTS  60.000 50.000 



 35 

Compartimentul tabere  
 

Anul 2016 2017 

Capacitate (locuri de cazare) 93 120 

Nr. nopţi ocupate 68 77 
Nr. înnoptări 4.810 4.680 
Nr. participanţi tabere din care: 

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

 
TOTAL 

 
152 

4 
85 
90 

293 
 

624 

 
154 
20 
95 
90 

433 
 

792 
Investiţii (lei) 0 0 
Reparaţii curente 85.335 lei 70.494 lei 
Achiziţii publice 42.133 lei 25.618 lei 
Total primiri în C.A. Pădureni 883 pers 1.305 pers 
Total trimiteri în tabere sociale şi persoane cu handicap 90 pers 28 pers 
Buget alocat tabere sociale şi tabere pt pers cu handicap 71.639 lei 70.000 lei 

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

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

Pe parcursul anului 2017, agenţia a administrat şi gestionat beneficiile de 
asistenţă la nivelul judeţului, fiind efectuate plăţi în valoare totală de 127.343.961 lei 
pentru un număr mediu total de 67.772 beneficiari, faţă de anul 2016 când au fost 
efectuate plăţi în valoare totală de 115.379.945 lei pentru un număr mediu de 
69.390 beneficiari.  

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

întocmirii raportului statistic privind venitul minim garantat, situaţia beneficiarilor de 
ajutor social în anul 2017 şi 2016, se prezintă astfel: 

 
Nr. 
Crt. 

Tipul familiei TCtal cereri existente 
în plată la sf,rşitul 

lunii dec. 2017 

TCtal cereri existente 
în plată la sf,rşitul 

lunii dec. 2016 
1. Persoane singure 686 698 
2. Familii cu 2 persoane 472 526 
3. Familii cu 3 persoane 340 424 
4. Familii cu 4 persoane 355 421 
5. Familii cu 5 persoane 221 250 
6. Familii cu peste 5 persoane 222 303 
 TOTAL 2.296 2.622 
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În cursul anului 2017 au fost acordate 38 ajutoare de urgenţă în sumă totală de 
52.950 lei, iar în cursul anului 2016, au fost acordate 106 ajutoare de urgenţă în 
valoare totală de 94.994 lei. 

Ajutoarele de înmormântare acordate în anul 2017 au fost în număr de 14, fiind 
plătită suma de 13.244 lei. În cursul anului 2016 au fost acordate 11 ajutoare de 
înmormântare, în valoare totală de 9.964 lei. 

Suma totală plătită de AJPIS Covasna cu titlul de ajutor social, conform execuţiei 
bugetare a fost de 8.754.129 lei iar în anul 2016 de 9.451.171 lei. Contribuţia 
asigurărilor sociale de sănătate plătită pentru această categorie a fost în 2016 de 
503.665 lei iar în anul 2015 de 429.560 lei. 

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

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

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

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

În ultimii doi ani au fost introduse noi modificări în legislaţia stimulării ocupării 
locurilor de muncă, dintre care amintim cele mai importante următoarele: 

- acordarea primei de inserţie în valoare de 1.500 lei, pentru absolvenţii instituţiilor 
de învăţământ, dacă se angajează în 60 de zile de la absolvire, 

- acordarea primei de activare în valoare de 500 lei, pentru persoanele care nu 
beneficiază de indemnizaţie de şomaj şi se încadrează cel puţin pe o perioadă mai mare 
de 3 luni, 

- acordarea primei de încadrare în valoare de 0,5 lei/km, pentru persoanele care 
se angajează la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea de domiciliu, pe perioada 
unui an, 

- acordarea primei de instalare în valoare maximă de 15.500 lei, pentru persoanele 
care se angajează într-o localitatea situate la o distanţă mai mare de 50 km de 
localitatea de domiciliu, şi îşi schimba domiciliul( localităţile prevăzute la primele de 
încadrare şi instalare trebuie să fie incluse în Planul Naţional de Mobilitate) 

- acordarea primei de relocare pe o perioadă de 36 luni, în valoare de 75% 
destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire, dar nu mai mult de 900 lei, pentru 
persoanele care se angajează într-o localitatea situate la o distanţă mai mare de 50 km 
de localitatea de domiciliu, şi îşi schimba domiciliul,  

- creşterea subvenţiilor pentru stimularea ocupării la valoarea de 900 lei/persoană, 
acordate angajatorilor pe o perioada de 12 luni, care angajează diverse categorii de 
persoane cum ar fi: absolvenţi, şomeri în vârstă de peste 45 ani, şomeri unici 
întreţinători de familie, şomeri de lungă durată, tineri NEET, şomeri care mai au 5 ani 
până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare. 
Unele măsuri noi active de ocupare contribuie real la creşterea şanselor de ocupare a 
şomerilor, cum ar fi: prima de activare, prima de relocare, acordarea de subvenţii 
pentru categoriile de tineri NEET, absolvenţi. 
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a. Situaţia şomajului 
Judeţul Covasna înregistrează un trend de scădere a numărului de şomeri 

începând cu anul 2016, de la 4.842 persoane la 3.612 la nivelul lunii decembrie 2017. 
Rata şomajului a scăzut de la 5,46% până la 4,19% la sfârşitul anului 2017. 
Explicaţia scăderii ratei şomajului o constituie în principal reducerea numărului de  

disponibilizări colective şi individuale de personal ce au avut loc în judeţul Covasna în 
acest an. 

O situaţie deosebită a fost ponderea crescută a şomerilor care nu mai beneficiază 
de indemnizaţii, în totalul şomerilor, situaţia la finele anului 2016 evidenţiind faptul că 
83,28% dintre şomeri nu erau beneficiari de indemnizaţii (3.745 persoane), iar la finele 
anului 2017, 80,84% dintre şomeri nu erau beneficiari de indemnizaţii (2.920 
persoane). 

Din stocul şomerilor la finele anului 2016, din mediul urban provin 1321 persoane, 
iar din mediul rural 3176 persoane, la finele anului 2017, din mediul urban provin 1014 
persoane, iar din mediul rural 2598 persoane. 

Repartizarea în teritoriu a şomerilor înregistraţi în evidenta Agenţiei la finele anului 
2017/2016 se prezintă astfel:  

- zona Sf. Gheorghe, care include şi municipiul reşedinţă de judeţ, cu 1209/1817,  
- zona Tg. Secuiesc, cu 634/650 persoane,   
- zona Covasna, cu 431/584 persoane,   
- zona Baraolt, cu 1057/1142 persoane, 
- zona Întorsura Buzăului, cu  281/204 persoane. 

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

 

 
Numărul şomerilor beneficiari de indemnizaţii este redus doar 19,16% din totalul 

şomerilor din evidenţă. Femeile reprezintă în stocul şomerilor de la finele lunii 
decembrie 2017 o pondere de 41,72%  dintre şomerii înregistraţi.  
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Baraoltul deţine ponderea cea mai ridicată a celor care sunt în evidenţele AJOFM 

dar nu beneficiază de indemnizare depăşind 90%, depăşind cu mai mult de 25% sau 
17% ponderile înregistrate în zonele Tg. Secuiesc, respectiv Covasna şi Înt. Buzăului. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pe grupe de vârste, repartiţia stocului şomerilor evidenţiază o repartiţie sensibil 

egală a numărului celor sub 25 de ani şi al celor cuprinşi în grupele de vârstă 30-39 ani 
şi respectiv 40-49 ani (curate de 20,65%, respectiv 22,45% şi 23,26%) concomitent cu 
o creştere a ponderii persoanelor cu vârste de peste 55 ani, care a atins 14,56% din 
totalul şomerilor înregistraţi (anterior acesta oscila în jurul valorilor de 10-11%). 

Ca pondere cei mai puţini şomeri se încadrează în grupele de vârstă 50-55 ani, 
cu 11,24%, şi respectiv a celor cu vârste între 25-29 ani, cu 7,83% din totalul şomerilor 
înregistraţi. 
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Pe niveluri de studii, ponderea cea mai mare o au şomerii cu nivel de educaţie 
sub cel liceal, cu 83,79%, urmată de cea a celor care au absolvit un liceu sau o şcoală 
postliceală – cu 14,10% şi de cei care au absolvit o formă de învăţământ superior, 
reprezentând 2,10% din totalul şomerilor înregistraţi. 

 
 

 
Realizarea obiectivelor programului pentru ocuparea  forţei  de  muncă 

şi ale planului de formare profesională în anii 2015 - 2016, la  nivelul  
judeţului Covasna 

 
Situaţia realizării măsurilor cuprinse în programul de acţiuni pentru creşterea 

gradului de ocupare:   
 

Nr. 
crt. 

Tip de măsura 
Realizări 

2017 
Realizări 
an 2016 

eiferenţe 
2017 faţă 
de 2016 

I. 01 - TOTAL persoane cuprinse în  masuri active: 7.130 5.952 1.178 
II. 02 - TOTAL  persoane ocupate din care:          2.910 3.168 -258 

1.1 
03 - Nr persoane noi cuprinse în servicii de mediere a 
LMV 7.130 5.952 1.178 

1.2 04 – Servicii de mediere a muncii 2.910 3.168 -258 
1.2a 05 - pe locuri de muncă pe perioada nedeterminată 2.073 2.376 -303 
1.2b 06 – pe locuri de munca pe perioada  determinata 837 792 45 

2.1 
024 - Nr persoane noi cuprinse în servicii de 
informare şi consiliere profesională (ICP) 5.461 5.484 -23 

2.2 Nr persoane ocupate  ca urmare a serviciilor de  ICP 164 62 102 
2 Cursuri de formare profesională 120 170 -50 

3 
Completarea veniturilor şomerilor care se încadrează 
înainte de expirarea indemnizaţiei pt şomaj 175 160 15 

3a 
100% pt absolvenţii care se încadrează înainte de exp. 
perioadei de şomaj 9 10 -1 

3b 30% pt şomerii încadraţi înainte de exp, perioadei de şomaj 166 150 16 
4 Prima de activare pt şomerii neindemnizaţi 28 Măsură activă nouă 

5 

Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează 
în muncă şomeri peste 45 de ani sau şomeri unici 
susţinători ai familiilor monoparentale din care:              355 348 7 

5.a şomeri peste 45 ani  340 331 9 
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5.b 
şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor 
monoparentale 15 17 -2 

8 
Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează 
în muncă persoane care mai au 5 ani până la pensie  29 10 19 

6 
Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează 
în muncă tineri NEETS  114 Măsură activă nouă 

7 
Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în 
muncă şomeri neindemnizaţi (SLe) - Măsură activă nouă 

9 Stimularea mobilităţii forţei de muncă, total din care: 3 8 -5 

9a - pentru încadrarea la o distanţă mai mare de 15 km   - Măsură activă nouă 

9b 
- pentru încadrarea într-o altă localitate la peste 50 km cu 
schimbarea domiciliului - Măsură activă nouă 

9c - prima relocare 3 Măsură activă nouă 

10 
Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează 
în muncă absolvenţi de învăţământ 97 123 -26 

11 
Acordarea de primă de încadrare absolvenţilor de 
învăţământ 54 70 -16 

12 
Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează 
în muncă persoane cu handicap 3 3 0 

13.1 

Număr persoane cuprinse în servicii de consultanţă şi 
asistenţă pt începerea unei activităţi independente 
sau pt iniţierea unei afaceri 59 61 -2 

13 
Servicii de consultanţă şi asistenţă pt începerea unei 
activităţi independente sau pt iniţierea unei afaceri  5 2 3 

14 
Încadrarea prin ocuparea temporară a forţei de muncă în 
lucrări publice de interes comunitar - - - 

15.1 Nr. persoane cu care s-au încheiat contracte de solidaritate - 13 -13 

15 
Acordarea de subvenţii la angajatorii de inserţie pe 
baza contractelor d esolidaritate - 13 -13 

16 
Alte masuri active (se vor nominaliza concret), din 
care:* rd. 16 = rd. (16a + 16b + 16c) 0 160 -160 

16 a Cursuri finanţate din FSE - 160 -160 

 

În cursul anului 2017, prin acordarea serviciilor prevăzute de Legea 76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu 
completările şi modificările ulterioare, au fost încadrate în munca un număr de 2910 
persoane, respectiv 4399 persoane în 2016 - numărul încadrărilor din rândul şomerilor 
fiind mai redus cu 8,14% faţă de anul precedent. 

Serviciile care au contribuit la sprijinirea ocupării şomerilor au inclus: medierea 
muncii, informarea şi consilierea profesională, formarea profesională, subvenționarea 
locurilor de muncă create pentru persoanele care aparţin unor grupuri ţintă prevăzute 
de lege, cum sunt şomerii cu vârste de peste 45 de ani, cei care sunt unici întreţinători 
ai familiilor monoparentale, şomeri de lungă durată, NEETS, persoane care mai au 5 ani 
până la pensie, absolvenţii instituţiilor de învăţământ, persoanele cu dizabilităţi ori cele 
care sunt supuse riscului marginalizării sociale. 

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

- au fost cuprinşi în servicii de mediere a muncii, 7.130 şomeri în 2017, 
respectiv 5952 de şomeri în 2016 
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- au fost cuprinşi în servicii de informare şi consiliere profesională, 5.461 şomeri 
în 2017, respectiv 6975 de şomeri în 2016 printre aceştia fiind persoane care au 
beneficiat de ambele tipuri de măsuri. 

La nivelul anului 2017 au fost angajaţi 919 muncitori necalificaţi, ceea ce 
reprezintă 31,58% din totalul angajărilor. Numărul mare de angajări din zonele Sf. 
Gheorghe şi Tg. Secuiesc punctează ca acestea fiind cele mai dezvoltate. În aceste 
zone sunt concentrate majoritatea angajatorilor din judeţul Covasna, astfel ca avem un 
număr de numai 4.122 angajatori, la întregul judeţului Covasna, fiind unul redus, ceea 
ce ne aşează printre ultimii 3 locuri la nivelul ţarii.    

Pentru anul 2017, în scopul creşterii gradului de ocupare a persoanelor din mediul 
rural sau a persoanelor din localităţi urbane care au probleme de reintegrare socială ca 
urmare a restructurării economice, ANOFM a inclus în Programul de ocupare a  forţei de 
muncă pentru anul 2017, Programul 153 localităţi din mediul rural. 

În cadrul acestui program, AJOFM Covasna a avut cuprinse 4 localităţi din mediul 
rural, Breţcu, Chichiş, Hăghig, Zagon pentru care un număr de 100 de persoane 
şomere au fost planificate pentru a fi ocupate. 

Faţă de Programul planificat pe anul 2017, în cele 4 localităţi din judeţ incluse în 
programul special au fost ocupaţi în total 136 de şomeri – deci gradul de realizare este 
de 136% - dintre persoanele încadrate: 

- 81 persoane fiind încadrate pe perioadă nedeterminată;  
- 55 persoane fiind încadrate pe perioadă determinată; 
Faţă de anul 2016 gradul de realizare este de 138%.  
În programul planificat pe anul 2016, în cele 4 localităţi din judeţ incluse în 

programul special (comunele Bodoc, Brăduţ, Ghelinţa şi Zagon) au fost ocupaţi în total 
98 de şomeri – deci gradul de realizare este de 72,59 % - dintre persoanele 
încadrate: 

- 79 persoane fiind încadrate pe perioadă nedeterminată;  
- 19 persoane fiind încadrate pe perioadă determinată; 
În scopul reintegrării profesionale a persoanelor de etnie romă, în Programul de 

ocupare a forţei de muncă pentru anul 2017 este inclus şi Programul 145, special 
pentru comunităţi cu număr mare de etnici romi prin care în judeţul Covasna (Belin, Sf. 
Gheorghe, Valea Crişului, Vâlcele), au fost planificate 50 de persoane, realizându-se 
ocuparea unui număr total de 81 persoane, ceea ce reprezintă o realizare de 162%. 
În anul 2017 încadrarea persoanelor de etnie roma din cele 4 localităţi cuprinse în 
programul judeţean (Hăghig, Belin, Sf. Gheorghe şi Vâlcele), s-a realizat prin 
intermediul serviciilor de mediere din care:  

- 7 persoane au fost angajate pe perioadă nedeterminată;  
- 74 persoane au fost angajate pe perioadă determinată. 
În scopul reintegrării profesionale a persoanelor defavorizate din localitatea 

Baraolt, în Programul de ocupare a forţei de muncă pentru anul 2017 este inclus 
Programul 53, special pentru localităţi din mediul urban prin care în judeţul Covasna, 
s-a realizat ocuparea unui număr total de 96 persoane, reprezentând 96% din 
numărul total al persoanelor din localitatea Baraolt propuse a fi ocupate în anul 2017 
(respectiv 100 de persoane), iar faţă de anul 2016 o creştere 123%. În cadrul acestui 
program special, accentul a fost pus pe acţiuni personalizate, în mod special pe 
medierea muncii şi consiliere profesională, având în vedere structura şomajului 
înregistrat în localitatea Baraolt – fostă zonă minieră.  

În scopul reintegrării profesionale a persoanelor supuse riscului marginalizării 
sociale, în Programul de ocupare a forţei de muncă pentru anul 2017 este inclus  
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Programul special pentru ocuparea persoanelor supuse riscului 
marginalizării sociale prin care se estima pentru judeţul Covasna, ocuparea unui 
număr total de 10 persoane, program ce nu s-a realizat din lipsa angajatorilor. În 
cadrul aceluiaşi program, în cursul anului 2016 s-a reuşit angajarea unui număr de 13 
persoane, reprezentând 130% din numărul total al persoanelor beneficiare de contracte 
de solidaritate propuse a fi ocupate în anul 2016 (respectiv 10  persoane). 

Prin Programul special pentru elevi şi studenţi, care sprijină încadrarea 
studenţilor şi elevilor pe durată determinată, de maximum 60 zile calendaristice, pe 
perioada vacanţelor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 72/2007 au fost 
subvenţionate locurile de muncă a 147 persoane din care 141 elevi şi 6 studenţi – 
ceea ce reprezintă o scădere de 7,55%. În anul 2016 au fost subvenţionate locurile de 
muncă a 159 persoane din care 155 elevi şi 4 studenţi. 

În anul 2017, la AJOFM Covasna au fost cuprinse la activitatea de informare şi 
consiliere profesională un număr de 5.461 de persoane nou înregistrate la consiliere - 
beneficiare ale acestui serviciu, iar 259 persoane au fost orientate către programe de 
formare profesionala. În programul de Ocupare a Forţei de Muncă pentru anul 2017 
pentru judeţul Covasna au fost planificate 6.000 de persoane cuprinse la serviciile de 
informare şi consiliere, ponderea de realizare a programului fiind de 91%. 

Din totalul persoanelor nou înregistrate la serviciul de informare şi consiliere: 
- 765 au fost şomeri indemnizaţi,  
- 4.687 şomeri neindemnizaţi.  
În ceea ce priveşte repartizarea pe grupuri ţintă, realizările arată că: 

- 3 persoane cu dizabilităţi 
- 1.834 persoane de etnie roma au fost asistaţi în serviciile de informare şi 

consiliere profesională. 
S-au încadrat în muncă, exclusiv prin servicii de informare şi consiliere în carieră, 

164 de persoane – conform evidenţelor manuale, pentru că datele nu pot fi extrase din 
modulele de măsuri active (inclusiv medierea şi consilierea profesională) sau cele de 
rapoarte ale eCard2 nu sunt funcţionale. 

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

 
Medierea muncii 
Prin acordarea serviciilor de mediere in anul 2017, au fost înregistrate 7.130 

persoane şi s-a realizat ocuparea a 2.910 persoane, în anul 2016 au fost acordate 
servicii de mediere la 5.952 persoane şi s-a realizat ocuparea a 3.168 persoane, o 
creştere de 119% faţă de anul 2016.   

Gradul de ocupare a locurilor de muncă vacante de către şomerii încadraţi în 
muncă este de peste 75%. Aceasta demonstrează preocuparea agenţiei pentru 
soluţionarea fiecărei oferte de loc de muncă cu maximum de operativitate şi eficienţă - 
în condiţiile în care, în primele şi respectiv ultimele trei luni ale fiecărui an plasarea 
şomerilor pe locurile de muncă vacante este mai dificilă. 

Una dintre măsurile active de combatere a şomajului, care a fost mereu în atenţia 
Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Covasna, o constituie bursele 
locurilor de muncă, măsură activă destinată corelării cererii şi ofertei de forţă de 
muncă. 
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Au fost organizate cele doua ediţii de burse ale locurilor de muncă:  
- bursa generală a locurilor de muncă, în luna aprilie la care s-au angajat 74 

persoane la 30 de zile de la organizarea bursei şi  
- bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi în luna octombrie la care s-au angajat 

31 de absolvenţi la 30 de zile de la organizarea bursei. 
Au fost organizate pe parcursul anului şi alte 7 ediţii de Burse ale locurilor de 

muncă ocazionale – faţă de cele 3 organizate în anul 2016 - cu accent pe cele 
organizate la solicitarea agenţilor economici. 

 
Formare profesională 
Din lipsa finanţării din BAS a programelor de formare profesională au fost 

organizate în anul 2017 numai 17 cursuri pentru şomeri, faţă de cele 25 în anul 2016, 
din care: 

- 11 cursuri au fost organizate prin centrul Propriu de Formare Profesională a 
adulţilor în ocupaţiile de lucrător în comerţ, inspector/referent resurse umane, contabil  
şi iniţiere în competente antreprenoriale, competenţe sociale şi civice, competenţe de 
informatică 

- 1 curs de agent de securitate a fost organizat prin furnizor de formare autorizat  
- 5 cursuri au fost organizate prin CRFPA Brasov (dulgher – tâmplar - parchetar, 

manichiurist - pedichiurist, ospătar, lucrător în comerţ, cameristă). 
La aceste cursuri au participat 254 de şomeri, din care 155 de femei (61%), 80 

de tineri sub 25 de ani, 66 de şomeri peste 45 de ani, 5 şomeri de lungă durată sub 25 
de ani, 10 şomeri de lungă durată peste 25 de ani, 70 de persoane de etnie roma şi 
135 de persoane din mediul rural (53%).  

Pe lângă aceste cursuri s-a organizat un program de formare pentru 5 ucenici, în 
cadrul Centrului Propriu de Formare Profesională a Adulţilor în ocupaţia de lucrător în 
structuri pentru construcţii. 

În anul 2017 au absolvit cursurile un număr de 161 de şomeri (59 de la cursurile 
din 2016 si 103 de la cele începute în 2017), iar 140 de şomeri si 5 ucenici continuă 
cursurile în 2018.  

În cadrul Centrului Propriu de Formare Profesională a Adulţilor din cadrul AJOFM 
Covasna în anul 2017 au fost autorizate 2 programe de formare în ocupaţiile de 
peisagist - floricultor şi agent curăţenie imobile şi mijloace de transport, care se 
adresează persoanelor defavorizate pe piaţa muncii, absolvenţi de scoală generală şi 
persoane de etnie romă. 

 
Măsuri de prevenire a şomajului 
În anul 2017 AJOFM Covasna, a oferit servicii de preconcediere pentru un număr 

de 59 persoane, dintre persoanele concediate colectiv de către SC RALVANA SRL. 
urmat de SC DREICONF SA şi POSTA ROMANA, iar în anul 2016 AJOFM Covasna, a 
oferit servicii de preconcediere pentru un număr de 41 persoane, concediate colectiv în 
trei etape de către SC VITAROM IMPEX SRL Bucureşti – punct de lucru Covasna. 

Serviciile oferite au fost următoarele:                                    
- informarea privind prevederile legale referitoare la protecţia şomerilor şi 

acordarea serviciilor de ocupare şi de formare profesională, prezentarea principalelor 
prevederi din legislaţia cu privire la şomaj, muncă şi protecţie socială. 

- plasarea pe locurile de muncă vacante existente pe plan local şi instruirea în ceea 
ce priveşte modalităţile de căutare a unui loc de muncă, 
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- reorientarea profesională în cadrul unităţii, cursuri de formare de scurtă durată, 
asigurarea unor servicii de informare şi consiliere privind cariera profesională, precum 
şi/sau prin organizarea de cursuri de formare profesională de scurtă durată ori de 
instruire la locul de muncă (daca condiţiile efective permit aceasta). 

- sondarea opiniei salariaţilor şi consilierea acestora cu privire la măsurile de 
combatere a şomajului care au ca scop identificarea necesităţilor si priorităţilor 
persoanelor asistate, in vederea orientării acestora către cele mai potrivite masuri 
active;  

 
 

2.3. Protecţia mediului 
 

Activitatea Serviciul Comisariatului Judeţean Covasna – Garda Naţională 
de Mediu, în cursul anului 2017 a constat în aplicarea politicii Guvernului, în vederea 
prevenirii, constatării şi sancţionării încălcării prevederilor legale privind protecţia 
mediului, inclusiv a nerespectării reglementărilor prevăzute în legile specifice 
domeniului controlului poluării industriale şi managementului riscului, substanţelor şi 
preparatelor periculoase, biodiversităţii şi ariilor protejate, fondului de mediu şi altor 
domenii prevăzute de legislaţia specifică în vigoare.  

Serviciul Comisariatul Judeţean Covasna - Garda Naţională de Mediu, în 
anul 2017 a avut o structură teritorială, fără personalitate juridică, aflându-se în 
subordinea Comisariatului General şi a funcţionat în baza H.G. nr. 1005/2012, pentru 
organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu.  

Activitatea Serviciul Comisariatului Judeţean Covasna – Garda Naţională 
de Mediu s-a desfăşurat în baza Planului anual de activităţi, întocmit pentru un număr 
de 5 comisari (faţă de 6 comisari în anul 2016), aprobat pentru anul 2017, care 
prevede conform Normelor de organizare şi desfăşurare a activităţii GNM 80% - 
activităţi de control şi 20% - alte activităţi şi a fost orientată spre atingerea 
obiectivelor propuse.  

În anul 2017 Serviciul Comisariatul Judeţean Covasna - Garda Naţională 
de Mediu, a efectuat un număr total de 535 controale (503 în 2016), din care 232 
controale planificate (270 în 2016), la operatori economici clasificaţi în patru clase de 
risc (A, B şi D), controale care includ şi controalele planificate tematice în număr de 52  
(50 în 2016), în funcţie de impactul asupra factorilor de mediu şi al performantei de 
mediu, astfel:  

- 120 controale în domeniul biodiversităţii (214 în 2016) 
- 112 controale în domeniul controlul poluării (289 în 2016),  

2 controale SEVESO (3 în 2016) , precum şi 301 controale neplanificate (230 în 2016), 
clasificate pe mai multe tipuri de inspecţii.  
 

● Numărul de controale planificate, comparativ în anii 2016 şi 2017, în funcţie de 
tipul de obiectiv:  
 

Nr. CCntrCale planificate în funcţie de tipul Cbiectivului cCntrClat 
An 

A B C D Tematice 
planificate TCtal 

2016 4 217 0 8 60 289 
2017 4 173 0 3 52 232 
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● Numărul de controale neplanificate comparativ în anii 2016 şi 2017 în funcţie 

de tipul de control:  
 

Nr. cCntrCale neplanificate în funcţie de tipul cCntrClului 
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2016 4 16 55 2 80 8 4 8 60 237 
2017 9 6 37 0 175 1 2 5 66 301 
   

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

de mediu: 
- controale la administratorii/custozii ariilor protejate; 
- exploatarea agregatelor minerale; 
- operatori economici care desfăşoară activităţi de exploatare forestieră;  
- salubrizarea localităţilor, cursurilor de apă şi căilor de comunicaţii;  
- exploatare forestieră; 
- zonele de picnic; 
- gestionarea fondurilor de vânătoare; 
- modul de respectare a Ordinului nr. 12/144/2017 privind stabilirea perioadelor şi 

zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor 
acvatice vii; 

- modul de respectare a prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului de 
către generatorii de deşeuri rezultate din activităţile unităţilor sanitare;   

- verificarea operatorilor economici care desfaşoară/au desfăşurat activitatea de 
exploatare agregate minerale; 

- verificarea modului de aplicare a Ordinului 1063/2017 – depozite de deşeuri; 
- verificarea modului de gestionare a vehiculelor scoase din uz de către operatorii 

economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, tratare şi dezmembrare 
conform Legii nr. 212/2015; 

- verificarea regimului bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor acestora; 
- activităţi de colectare, transport, stocare temporară, tratare, valorificare deşeuri 

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

de Mediu al operatorilor economici.  
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              ● Număr sancţiuni aplicate comparativ în anii 2016 şi 2017:  
 

Nr. sancţiuni aplicate 
An 

TCtal Avertismente Amenzi ValCare 
amenzi (lei) 

2016 85 35 50 501.000 
2017 79 28 51 440.800 

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

mediului,  
- neîntocmirea formularelor de încărcare/descărcare deşeuri, 
- nedepunerea declaraţiei la Administraţia Fondului pentru Mediu, în termenul 

prevăzut de legislaţia în vigoare, 
- colectarea deşeurilor neselectiv, 
- abandonarea deşeurilor, 
- eliminarea prin ardere a deşeurilor, 
- efectuarea pescuitului sportiv în perioada de prohibiţie 

 
Activitatea Comisariatului Judeţean Covasna s-a desfăşurat în anul 2017 conform 

obiectivelor aprobate în Planul anual de activitate, prin aplicarea de sancţiuni şi 
impunerea de măsuri cu termene scadente sau caracter permanent pentru 
neconformităţi constatate în timpul verificărilor, pentru respectarea legislaţiei de mediu 
aflată în vigoare şi îmbunătăţirea/protejarea calităţii factorilor de mediu; din totalul 
amenzilor aplicate, 6 au fost contestate (2 în 2016), iar 3 au fost trimise la 
Administraţia financiara pentru neplata acestora în termen (2 în 2016). 

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

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

În anul 2017 şi 2016, Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna şi-a 
concentrat activitatea în realizarea următoarelor obiective generale: 

 
● Evaluarea calităţii factorilor de mediu 
Organizarea şi operarea reţelelor locale de monitorizare integrată a 

factorilor de mediu 
Reţeaua judeţeană de monitorizare a factorilor de mediu din judeţul Covasna se 

compune din: 
- Reţeaua proprie a Agenţiei de Protecţie a Mediului Covasna cu ajutorul staţiilor 

automate de monitorizare a calităţii aerului  
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- Reţeaua Companiei “Apele Romane”, care furnizează date către A.P.M. Covasna; 
- Reţeaua Staţiilor Meteorologice din judeţul Covasna care furnizează date 

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

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

monitorizare a factorilor de mediu: 
 
a). Monitorizarea calităţii aerului în judeţul Covasna, a fost urmărită 

prin:  
- 1 staţie automată de monitorizare calitate aer, CV-1 
- 1 punct fix pentru supravegherea manuală a calităţii aerului, amplasat la sediul 

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

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

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

- 2017 - 770 
- 2016 - 1.036 

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

automată de monitorizare a radioactivităţii, situată în Sf. Gheorghe.   
În anul 2017 şi 2016 nu au fost semnalate depăşiri ale limitelor impuse. 
 
c). Monitorizarea calităţii zgomotului ambiental a fost urmărită prin:  
1. Determinări ale nivelului de zgomot prin măsurători cu sonometrul,  
2. La cererea agenţilor economici ca urmare a controalelor sau sesizărilor 

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

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

 
Total determinări zgomot: 

- 2017 - 77   
- 2016 - 31  

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

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

Covasna; 
Total determinări ape prestare servicii A.P.M. Covasna: 
- 2017 - 4 
- 2016 - 2 
Total determinări deşeuri (nămol) prestare servicii A.P.M. Covasna: 
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- 2017 - 56 
- 2016 - 63 
 
● Implementarea legislaţiei specifice în domeniul gestionării deşeurilor 

şi a Planului Naţional/Judeţean de Gestionare a Deşeurilor 
 
Colectarea, validarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor referitoare la 

gestionarea deşeurilor, pe următoarele domenii şi fluxuri de deşeuri şi 
substanţe chimice periculoase  

 
a). Generarea şi gestionarea deşeurilor municipale şi industriale 
În anul 2017 s-au colectat chestionare aferente anului 2016 de la 334 operatori 

economici gestionari de deşeuri, operatori de salubrizare şi generatori de nămol din 
staţiile de epurare. În anul 2016 s-au colectat datele pentru 2015 pentru 260 operatori 
economici. 

 
b). Ambalaje şi deşeuri de ambalaje 
În anul 2016 s-au verificat şi datele obţinute de la 11 colectori de deşeuri de 

ambalaje, 3 reciclatori de deşeuri de ambalaje din plastic, 81 de producători/importatori 
de bunuri ambalate care au obligaţia să raporteze cantităţile de ambalaje introduse pe 
piaţa naţională şi 45 autorităţi locale. Pentru anul 2017 încă nu s-a realizat raportarea. 

 
c). Deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE) 
În judeţul Covasna sunt autorizaţi 5 operatori economici. Raportarea datelor se 

face în SIM. În anul 2017, pentru anul de raportare 2016, au raportat 6 operatori 
economici. Raportarea datelor în SIM pentru 2016 este în lucru. 

 
d). Vehicule scoase din uz (VSU) 
Raportarea pentru 2016 este în lucru. 
 
e). Echipamente cu PCB/PCT 
Sunt în funcţiune 791 de condensatori cu conţinut de PCB la 10 deţinători (în 2016 

au fost 821 condensatori cu conţinut de PCB la 13 deţinători). 
 
f). Uleiuri uzate  
În anul 2017 s-au introdus datele de raportare în aplicaţia SIM pentru cantităţile 

de ulei uzat generat/colectat/predat, aferente anilor 2015 (61 de raportori) şi 2016 (70 
de raportori).  

 
g). Nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti 
S-au colectat date de la 6 staţii de epurare a apelor uzate orăşeneşti. 
 
h). Depozitarea deşeurilor 
S-au monitorizat periodic cantităţile de deşeuri municipale generate şi eliminate.  
 
i). Transportul deşeurilor pe teritoriul României 
În anul 2017 au fost aprobate 24 formulare pentru aprobarea transportului 

deşeurilor periculoase (3 în anul 2016). 
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j). Deşeuri rezultate din activităţile medicale 
Se monitorizează situaţia deşeurilor medicale rezultate din activităţile spitalelor ale 

căror crematorii neconforme au fost închise. 
 
k). Monitorizarea utilizatorilor de substanţe chimice periculoase, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare 
  

INDICATOR 2016 2017 
Număr chestionare operatori economici 260 334 
Număr raportări ambalaje 57 95 
Număr deţinători condensatori PCB şi număr total PCB 13 (821) 10 (791) 
Raportori ulei uzat 61 70 
Formulare aprobate transport deşeuri periculoase 3 24 
Raportări agenţi frigorifici 32 24 
Raportări substanţe chimice periculoase 95 23 

TOTAL 521 580 
 
În domeniul protecţiei solului şi subsolului 
În anul 2017 s-a solicitat actualizarea inventarului şi includerea în inventarul 

siturilor contaminate a două cariere miniere gestionate de Ministerul Mediului. 
Inventarul siturilor potenţial contaminate/ecologizate conţine 20 de situri. 

 
● Situaţia programului „Casa Verde” 
 
Pentru dosarele depuse în anul 2016, judeţul Covasna a avut un buget de 835.626 

lei, sumă în care s-au încadrat 139 de beneficiari. În anul 2017 acest program a 
continuat, fiind semnate cu beneficiarii un număr de 96 contracte. Au fost depuse spre 
decontare un  număr de 41 de dosare. 

 
● Activităţi în domeniul controlului poluării şi reglementării de mediu 
Optimizarea activităţilor privind emiterea actelor de reglementare 
 
Avize, acorduri, autorizaţii emise 

 2016 2017 
Clasări notificări în cadrul procedurii EIA  770 807 
Decizii de încadrare pe procedură simplificată (fără EIA/EA 103 141 
Avize Natura 2000  2 0 
Autorizaţii de mediu 84 48 
Autorizaţii integrate de mediu 2 1 
Transferuri de autorizaţii de mediu 29 14 
Revizuiri de autorizaţii de mediu 260 234 
Decizii de adoptare planuri, programe fără aviz de mediu 58 62 
Adeverinţe, puncte de vedere FEADR/PNDR/POS 62 134 
Decizii respingere, sistări documentaţii, respingeri documentaţii 40 21 
Decizii menţinere acte de reglementare 52 60 
Revizuire acord de mediu 1 1 
Obligaţii de mediu 5 19 
Dezbateri publice 2 2 
Şedinţe ale Comitetului de Analiză Tehnică 33 37 
Acte de reglementare emise 1468  
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● În domeniul Arii Protejate  
Asigurarea custodiei ariilor naturale protejate  
În vederea continuării implementării directivelor europene în domeniul protecţiei 

naturii, după declararea siturilor Natura 2000, Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Covasna a încurajat organizaţii şi instituţii din judeţ să devină custozi ai siturilor Natura 
2000, acordând în acelaşi timp suport organizaţiilor interesate. 12 din cele 17 situri 
Natura 2000 aflate în competenţa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna au fost 
date în custodie, iar siturile Natura 2000 Buzăul Superior ROSCI0280, Oltul Superior 
ROSCI0239, Apa Lina-Honcsok ROSCI0241, Apa Lina-Honcsok ROSPA0169, Valea 
Râului Negru ROSPA0147 au intrat în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Ariile 
Naturale Protejate. Pentru situl Natura 2000 Buzăul Superior ROSCI0280, în lipsa unui 
plan de management aprobat, au fost elaborate măsurile minime de conservare. 

 
Alte obiective 
Personalul din cadrul Compartimentului Arii Protejate are o colaborare foarte bună 

cu alte instituţii similare, organizaţii ne-guvernamentale din judeţ şi ţară precum şi cu 
primăriile din judeţ, participând la întocmirea a 354 de procese verbale de constatare şi 
evaluare pagube, în 210 locaţii. În 289 de procese verbale pagubele au fost comise de 
urşi, în 39 de mistreţi, în 15 de lupi, în 7 de cerbi şi în câte 2 cazuri pagubele au fost 
făcute de şacali şi castori. 

În cadrul Proiectului WolfLIFE, s-au efectuat 90 de zile de deplasări. 
 

INDICATOR 2016 2017 
Procese verbale pagube 127 354 
Deplasări pagube 106 210 
Avize evenimente auto 8 8 
Autorizaţii emise 44 51 
Verificări tăieri arbori 10 5 
Puncte de vedere pt serviciul AAA 56 46 
Declaraţii Natura 2000 12 10 

TOTAL 363 684 
 
 
  
2.4. Siguranţa cetăţeanului şi nivelul de infracţionalitate la nivelul 

judeţului 
Activităţile desfăşurate de poliţiştii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului 

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

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

● Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţenilor prin protejarea 
persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţă stradală, siguranţă rutieră şi siguranţa 
transporturilor.  
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● Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea 
evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din 
domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii 
Europene 
 

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

 
 2016 2017 2017-2016 
Intervenţii la evenimente 14.703 15.458 + 755 
Razii  10 14 + 4 
Acţiuni cu efective lărgite 4.097 2.788 - 1.309 
Controale directe 57.934 41.207 - 16.727 
Intervenţii la apelurile cetăţenilor 
prin SNUAU 112 

4.798 4.600 - 198 

 

Combaterea criminalităţii  
Pe parcursul anului 2017, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Covasna, 

s-a înregistrat o scădere a infracţionalităţii sesizate cu 2,34% faţă de anul anterior, 
4.222 în anul 2016 la 4.123 în anul 2017, din care 994 (+23) flagrante. 

Indicatorii statistici evidenţiază că, în cursul anului 2017, din totalul infracţiunilor 
sesizate, 61,33% reprezintă infracţiuni judiciare, 38,34% reprezintă infracţiuni contra 
patrimoniului, 31,48% infracţiuni contra persoanei, ponderea cea mai mare având-o 
infracţiunile de loviri sau alte violenţe (76,5%).  

Furturile, în procent de 61%, reprezintă cel mai important segment al infracţiunilor 
contra patrimoniului. Totodată, 0,63% din totalul infracţiunilor contra patrimoniului 
reprezintă faptele de tâlhărie, constatându-se scăderi cu o creştere faţă de anul 2016 
cu o singură faptă (9 în 2016 la 10 în 2017). 

 
Criminalitatea comisă cu violenţă 
În cursul anului 2017, la nivelul judeţului Covasna au fost sesizate 6 infracţiuni de 

mare violenţă (4 omor şi 2 tentative de omor), faţă de 7 în cursul anului 2016 (4 omor 
şi 3 tentative de omor), comise pe fondul consumului exagerat de băuturi alcoolice şi a 
unor conflicte spontane. 

Din totalul infracţiunilor contra integrităţii corporale sau sănătăţii sesizate în anul 
2017, infracţiunile de loviri sau alte violenţe reprezintă 75,42%, fiind sesizate un 
număr total de 749 fapte, cu 14 fapte mai multe faţă de aceeaşi perioadă a anului 
2016, când au fost sesizate un n umăr total de 735 fapte.  

 
Criminalitatea contra patrimoniului 
La nivelul judeţului Covasna, în cursul anului 2017 au fost sesizate 958 infracţiuni 

contra patrimoniului, faţă de 1.020 infracţiuni sesizate în anul 2016.  
Ponderea infracţiunilor contra patrimoniului este dată în special de infracţiunile de 

furt, care reprezintă 60,59% din total, înregistrându-se în 2017 un număr total de 
958 fapte de furt, faţă de 2016, când au fost sesizate un număr total de 1.020 fapte 
de furt (-62 fapte în 2017). 

În cazul infracţiunilor de furt se înregistrează scăderi semnificative atât în mediul 
urban (-66 fapte), iar în mediul rural se constată o creştere uşoară (+5 fapte). 
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În cazul furturilor din locuinţe, la nivelul I.P.J. Covasna, nu se înregistrează o 
fluctuaţii deosebite, fiind sesizate 133 astfel de fapte în 2017, faţă de 136 fapte 
sesizate în 2016 (+3 fapte). 

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

 
Criminalitatea economico-financiară 
În cursul anului 2017 au fost sesizate 248 infracţiuni faţă de 278 sesizate în 

2016 (-30), din care infracţiunile de evaziune fiscală sesizate au scăzut cu 12 de fapte, 
de la 62 în anul 2016 la 50 sesizate în anul 2017.  

În anul 2017 s-a început urmărirea penală pentru 211 infracţiuni economico-
financiare faţă de 144 infracţiuni economico-financiare faţă în anul 2016 (+67 fapte, 
reprezentând o creştere cu 46,5%), iar numărul de suspecţi pentru care a fost dispusă 
începerea urmăririi penale a fost de 171 faţă de 122 de suspecţi în anul 2016 (+49 
suspecţi, respectiv o creştere de 40%) din care faţă de 6 (+4) au fost luate măsuri 
preventive. 

 
 
Activitatea de cercetare penală în acest domeniu constă în următoarele: 
 

Infracţiuni I.U.P. in persCnam Suspecţi 
2016 2017 +/- 2016 2017 +/- Economice  
144 211 46,5% 122 171 40% 

 
La nivelul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au fost desfăşurate 

115 acţiuni cu 594 de controale directe, fiind depistate 77 de infracţiuni, faţă de 
1.203 executate în anul 2016, fiind depistate 136 infracţiuni, din care 7 în flagrant. 

Au fost aplicate 298 contravenţii, faţă de 168 în cursul anului 2016, în valoare de 
1.128.000 lei (+606.800 lei), fiind confiscată suma de 23.000 lei în numerar, bunuri 
şi mărfuri în valoare de 358.000 lei, 3.974 kg de deşeuri feroase, 31 mc material 
lemnos, 202.012 ţigarete şi 19,3 kg tutun, 12.793 l băuturi alcoolice, 450 produse 
vestimentare/accesorii susceptibile de contrafacere sau comercializate în condiţii ilicite 
şi 5 autoturisme. 

În domeniul evaziunii fiscale la nivelul judeţului au fost înregistrare 50 de 
infracţiuni, după cum am menţionat, fiind dispusă începerea urmăririi penale pentru 23 
de infracţiuni de evaziune fiscală faţă de 29 de fapte de evaziune fiscală în anul 2016 (-
6), 6 infracţiuni la Codul Fiscal (-1) şi 16  infracţiuni faţă de 19 la Codul Vamal în anul 
2016 (-3) in total un număr de 45 de infracţiuni de infracţiuni de evaziune fiscală şi în 
legătură cu evaziunea, la fel ca şi în anul 2016). 

În ceea ce priveşte persoanele pentru care s-a dispus continuarea urmăririi penale, 
în 2017 s-a dispus această măsură faţă de 27 de suspecţi (-3) pentru evaziune fiscală, 
2 (-2) suspecţi pentru infracţiuni la Codul fiscal, şi 27 suspecţi pentru infracţiuni la 
Codul Vamal, (+6), deci un total de 56 suspecţi (+1), din care faţă de 4 (-4) persoane 
au fost dispuse măsuri preventive. 

Valoarea prejudiciului constatat la finalizarea cercetărilor în dosarele de evaziune 
fiscală (Legii nr. 241/2005 şi Cod fiscal) soluţionate a fost de 9.646.730 lei 
(+3.171.970 lei), din care s-a recuperat suma de 4.559.790 lei. Valoarea altor prejudicii 
care au fost recuperate în cadrul dosarelor penale rămase în lucru se ridică la suma de 
7.857.320 lei, în creştere cu 5.224.000 lei faţă de 2016.      
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De asemenea un rol important în activitatea formaţiunilor de profil l-a avut 
combaterea infracţiunilor de natură economico-financiară cu caracter complex, în 
perioada analizată efectuându-se activităţi de cercetare în 33 de dosare complexe. 

În anul 2017 au fost înregistrate 8 dosare penale, 1 denunţ şi 7 sesizări din oficiu, 
înregistrându-se o scădere cu 3 faţă de anul 2016. 

Au fost înaintate la parchet cu propunere de declinare a competenţei un număr de  
10 (-10) dosare penale ce au ca obiect 43 (-8) fapte, din care 40 (0) infracţiuni 
prevăzute de Legea nr. 78/2000, 1 (-3) luare de mită (art. 289 Cod penal), 1 (-2) dare 
de mită (art. 289 Cod penal) şi 1 (-1) trafic de influenţă (art. 291 Cod Penal). 

Au fost deferite parchetelor 26 persoane (-23), din care 8 (-8) la D.N.A.  
Au fost implicate în fapte de corupţie 22 (-16) persoane cu funcţii de conducere. 
Contravaloarea sumelor şi a bunurilor materiale care fac obiectul actelor de 

corupţie este de 10.320.444 lei (+8.629.330 lei). 
 
Criminalitatea stradală  
Infracţiunile stradale sesizate s-au menţinut practic la acelaşi nivel cu anul 2016, 

cu 61 de fapte (62 în 2016), dintre acestea 85% fiind comise în mediul urban şi 15% 
în mediul rural. Cea mai mare pondere a infracţiunilor stradale au reprezentat-o 
furturile 50 (81% din totalul infracţiunilor). În ceea ce priveşte infracţiunile stardale 
constatate, se înregistrează un trend uşor decendent, cu 9 infracţiuni flagrante, faţă de 
10 în anul 2016. 

 
Criminalitatea în domeniul silvic 
În cursul anului 2017 au fost organizate şi executate 1.308 acţiuni faţă de 1.381 

executate în anul 2016, fiind constatate şi aplicate în cursul anului 2017, 612 sancţiuni 
contravenţionale în valoare totală de 984,50 mii lei, (560 sancţiuni contravenţionale 
în 2016 în valoare totală de 612.310 lei), confiscarea faptică a cantităţii de 641,03 
mc material lemnos în valoare de 159,70 mii lei (în anul 2016 au fost confiscate 
1.569,99 mc material lemnos).  

În 2017 poliţiştii covăsneni au fost sesizaţi despre comiterea a 288 infracţiuni în 
domeniul silvic, toate fiind înregistrate la nivelul structurilor de ordine publică. S-au 
desfăşurat activităţi specifice de cercetare în 449 lucrări penale, cele 320 lucrări 
penale înregistrate vizând 288 fapte ilicite sesizate în domeniul silviculturii. 

Față de perioada similară a anului precedent se constată o creştere cu 52% a 
infracționalității sesizate în domeniul silvic, ceea ce reprezintă un plus de 99 fapte 
ilicite sesizate. 

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

Criminalitatea în domeniul piscicol 
În cursul anului 2017 au fost organizate şi executate 117 acţiuni pe linie de 

piscicultură, nefiind constatate şi aplicate sancţiuni contravenţionale. 
În anul 2016 au fost executate 174 acţiuni, fiind înregistrate 2 cauze penale, 

aplicate 38 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 5,7 mii lei.  
 
Criminalitatea în şcoli 
În prezent, la nivelul judeţului Covasna există un număr de 311 clădiri în cadrul 

cărora funcţionează grădiniţe, şcoli, respectiv licee şi şcoli profesionale, toate verificate 
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la începutul anului şcolar 2016/2017 de efectivele comune ale poliţiei/ 
jandarmeriei/politiei locale, după cum urmează: 

- 157 grădiniţe(41 urban/116 rural) 
- 135 şcoli generale(25-urban/110-rural) 
- 19 licee/colegii(19 urban)  
Activitatea poliţiei pe această linie a fost organizată pe baza Planului teritorial 

comun de acţiune privind creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului 
didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi zonele adiacente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar. 

În perioada analizată au fost sesizate 9 fapte penale, în creştere faţă de anul 
trecut. De menționat că majoritatea faptelor au fost comise în incinta unităţilor şcolare, 
ponderea fiind a celor de lovire sau alte violenţe, înregistrându-se, însă, trei infracţiuni 
de furt şi 1 de violenţă din partea profesorilor. 

Se poate concluziona că situaţia criminalităţii în unităţile de învăţământ şi în 
zonele adiacente acestora este sub control, activităţile desfăşurate fiind de natură a 
asigura siguranţa derulării procesului de învăţământ în condiţii foarte bune. 

 
 
Siguranţa traficului rutier 
Pentru atingerea acestui obiectiv, în concordanță cu prevederile strategiei 

naționale de siguranță rutieră pentru perioada 2016-2020, au fost elaborate o serie de 
documente programatice care trasează liniile directoare ale activităţii de poliţie rutieră 
la nivel naţional si local, documente care au fost generate în baza concluziilor desprinse 
din analizele de risc rutier întocmite la nivelul serviciului sau în colaborare cu U.T.A.I.  

De asemenea, la baza muncii de poliţie rutieră a stat planul de muncă al comenzii 
inspectoratului, planul unic de supraveghere şi control al circulaţiei precum şi planurile 
proprii de muncă ale serviciului  rutier, concepute în vederea asigurării unui climat de 
ordine şi siguranţă publică. În vederea atingerii acestor obiective, zilnic sunt folosite, în 
medie 12 de patrule de poliţie rutieră, încadrate cu 21 de poliţişti specializaţi, sprijiniţi 
cu poliţişti de la alte structuri, în principal posturile de poliţie, în funcţie de situaţia 
operativă şi dinamica efectivelor. 

Conform dispozitiilor în vigoare, au fost organizate un numar de 57 actiuni pe lina 
verificării respectării legii de către participanții la trafic, iar lunar actiuni tip „cascada” cu 
efective proprii, cu angrenarea tuturor autospecialelor din dotare aflate in serviciu (9 
actiuni), pentru contracararea principalei cauze generatoare de accidente rutiere la 
nivelul judetului nostru.   

Rezultatul activităților de constatare cu aparatele de supraveghere a traficului 
rutier, se prezintă astfel: 
Total abateri video  constatate:         7706, din care: 

-    viteza                 5886  
-    depasire neregulamentara           206 
-    neacordare prioritate                    42 
-    alte abateri filmate                    1820 

� Infractiuni depistate:                              24 
� Contestatii inregistrate si solutionate :     151 
� Certificate de inmatriculare retrase :          68 
� Permise de conducere retinute :               396  din care : 

- viteza           82 
- alte abateri care atrag suspendarea: 314 
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Analiza accidentelor rutiere grave in perioada de referinta relevă faptul ca 
nerespectarea regimului legal de viteza (viteza neadaptata) se afla printre principalele 
cauze generatoare de accidente, pe acest fond inregistrandu-se 20 accidente grave 
soldate cu decesul a 2 persoane, ranirea grava a 21 persoane, reprezentand 26,5 % 
din numarul accidentelor rutiere, fata de procentul de 21% înregistrat in anul 2016.   
 

Poliţia de proximitate şi siguranţa comunităţii 
Politistii de proximitate din judetul Covasna au desfăşurat în 2017 activităţi de 

verificare în 826 de petiţii (mai puţine cu 97 faţă de 2016), din care 802 au fost 
solutionate, iar 24 au ramas în lucru. În anul 2016 au fost soluţionate 900 dosare iar 
23 au rămas în lucru. 

Agentii PdP au desfăşurat o serie de activităţi conform prevederilor dispozitiilor de 
linie: 

�  activităţi directe în comunitate – 3353 
�  întâlniri cu persoane de vârsta a treia –356 
�  persoane consiliate – 1874 
�  activităţi în unităţi de învăţământ – 2535 
�  activităţi preventive la asociaţii de locatari – 158 
�  informaţii introduse în RI – 206 (+23(+12,5%)) 
�  Infracţiuni constatate în flagrant – 14 (+3(+27%))  
 
 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Gheorghe Doja” Covasna prin 

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

În cursul anului 2017 unitatea a executat 4.294 misiuni, în scădere cu 9,7% faţă 
de anul 2016 (4.775 misiuni), din care: 654 misiuni de asigurare a ordinii publice 
(840 misiuni în anul 2016), 390 acţiuni de intervenţie (272 în anul 2016), 2.731 
misiuni de menţinere a ordinii publice (2.792 în 2016), 10 acţiuni speciale pentru 
efectuarea unor acte procedurale (9 acţiuni în 2016), 323 acţiuni executate în 
cooperare cu alte instituţii cu atribuţii în prevenirea şi combaterea fenomenului 
infracţional şi contravenţional (486 acţiuni în 2016) şi 186 acţiuni pentru punerea în 
aplicare a mandatelor de aducere (403 acţiuni în 2016).  

În cadrul sistemului integrat de menţinere a ordinii publice s-a intervenit operativ 
la 390 solicitări prin SNUAU, 112 sau alte apeluri telefonice, în creştere cu 30,3% faţă 
de anul 2016. 

Activitatea pe această line s-a materializat în constatarea unui număr de 31 fapte 
de natură penală şi prinderea în flagrant a 32 de făptuitori în misiunile executate cu 
patrule de jandarmi, respectiv constatarea unui număr de 6 fapte penale şi prinderea în 
flagrant a 6 făptuitori în misiunile executate în sistem mixt şi aplicarea unui număr de 
160 sancţiuni contravenţionale.       

A fost asigurată paza şi protecţia instituţională la 14 obiective atât în anul 2017 
cât şi în 2016, precum şi paza şi protecţia transporturilor de bunuri şi valori – 72 
misiuni în 2016 şi 94 misiuni în 2016. 

În conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 60/2010 privind organizarea şi 
executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, au fost executate 
6.087 misiuni de menţinere a ordinii publice în mediul urban şi rural, în cursul anului 
2017 faţă de 6.685 misiuni executate în anul 2016.   
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În urma acestor misiuni de menţinere a ordinii publice, au fost constatate 9 fapte 
de natură penală (18 în 2016) şi prinderea în flagrant a 11 făptuitori (18 în 2016), 
precum şi 63 fapte penale (64 în 2016) şi prinderea în flagrant a 58 de făptuitori în 
misiunile executate în sistem mixt (79 în 2016).                     

Pe timpul executării misiunilor de menţinere a ordinii publice au fost aplicate 508 
sancţiuni contravenţionale (729 în 2016). 

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

 
 2016 2017 
TCtal misiuni cu alte instituţii, d.c.: 439 323 
- acţiuni în colaborare cu Direcţia Silvică 236 152 
- acţiuni în cooperare cu I.P.J. Covasna 101 49 
- acţiuni în cooperare cu alte structuri M.A.I. 47 53 
- acţiuni în cooperare cu S.P.P. 5 5 
- acţiuni în colaborare cu executori judecătoreşti 24 14 
- misiuni în colaborare cu reprezentanţii administraţiei publice locale 7 15 
- acţiuni în colaborare cu reprez. A.J.V.P.S. Covasna 6 13 
- acţiuni în colaborare cu alte instituţii 9 19 
- acţiuni în colaborare cu A.R.R. 4 5 
- acţiuni în colaborare cu Garda de Mediu 0 3 

 
În urma acestor acţiuni au fost constatate în cursul anului 2017 3 fapte de natură 

penală (6 în 2016) şi prinderea în flagrant a 4 făptuitori, respectiv constatarea unui 
număr de 17 fapte penale şi prinderea în flagrant a 9 făptuitori (5 în 2016) şi aplicarea 
unui număr de 55 sancţiuni contravenţionale (82 în 2016). 

Un accent deosebit a fost pus în cursul anului 2017 pe organizarea şi executarea 
unor acţiuni pe linia combaterii delictelor silvice, fiind constatate 3 fapte penale (8 în 
2016) şi aplicate 54 sancţiuni contravenţionale (65 în 2016) în valoare de 73.500 lei 
(71.400 lei în 2016). 

Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale – în anul 2017 au fost 
constatate 48 fapte de natură penală, care s-au materializat în întocmirea a 40 dosare 
cu acte de constatare/sesizare. Comparativ cu anul 2016, se constată o creştere a 
faptelor penale constatate de jandarmi cu 71% (de la 28 în 2016 la 48 în 2017) şi o 
creştere a faptelor penale constatate în cadrul dispozitivelor mixte cu poliţia cu 23% 
(de la 70 în 2016 la 86 în 2017). De asemenea se constată o scădere a indicatorului 
contravenţii aplicate cu 20% (de la 983 în 2016 la 783 în 2017). 

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

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

În cursul anului 2017 au fost depuse în instanţă 57 dosare privind deschiderea 
procedurii adopţiei interne. În privinţa familiilor adoptatoare, în anul 2017 au fost 
evaluate şi au primit atestate de familie aptă pentru adopţie un număr de 16 familii 
(18 familii în 2016). În urma acestor demersuri s-au realizat 17 încredinţări atât în anul 
2016 şi 23 încredinţări în 2017 în vederea adopţiei pentru o perioadă de 90 de zile la 
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familiile adoptatoare. Ultima etapă este reprezentată de post-monitorizare care durează 
2 ani şi are ca scop verificarea periodică a ataşamentelor formate, a modalităţii de 
creştere şi educare a copilului în familie. În anul 2016 au fost finalizate 13 încuviinţări 
iar în 2017, 12 încuviinţări. 

Au fost monitorizate 27 de familii/copii în cadrul etapei post-adopţie (28 
familii/copii în 2016) iar 8 familii (21 în 2016) au beneficiat de informare şi consiliere 
cu privire la adopţii. 

 
 2016 2017 
Număr deschideri ale procedurii de adopţie 37 57 
Număr familii atestate 18 16 
Număr încredinţări în vederea adopţiei 17 23 
Număr încuviinţări ale adopţiei 13 12 

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

scăderea numărului de copii intraţi în atenţia D.G.A.S.P.C. Covasna. În cursul anului 
2017 au fost consiliate 294 beneficiare (265 beneficiare în 2016) şi a determinat 
instituirea efectivă de metode contraceptive sau distribuirea de materiale contraceptive 
pentru 241 de beneficiare. 

 
Anul Materiale contraceptive şi intervenţie 

 Injectabile Sterilete Pilule Prezervative Persoane consiliate 
2016 0 79 53 55 265 
2017 0 139 57 45 294 
 
Acţiuni privind prevenirea separării copilului de familia sa 
 
- susţinerea celor 3 centre de zi (Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc, Baraolt), prin 

care  D.G.A.S.P.C. Covasna sprijină activităţile de prevenire a separării copilului de 
familia sa prin oferirea lunar de servicii pentru un număr de aproximativ 50 copii. 
Conform datelor, la sfârşitul lunii decembrie 2017, 42 de copii au beneficiat de 
serviciile centrelor de zi.  

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

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

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

În anul 2017 au fost sesizate 33 de cazuri faţă de 41 de cazuri în 2016. După 
identificarea, evaluarea şi consilierea familiei/părintelui, s-a reuşit reintegrarea în familia 
biologică a 19 copii (11 copii în 2016). Celelalte cazuri au fost soluţionate astfel: 1 
copil a fost plasat în familia lărgită, 11 copii (19 în 2016) au fost instituţionalizaţi prin 
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plasament la asistent maternal profesionist şi la centre rezidenţiale 1, respectiv 3 în 
anul 2016.  

 
Acţiuni privind protecţia copilului împotriva abuzului şi neglijării; 

prevenirea fenomenului de violenţă în familie 
 
- intervenţia în cazurile de abuz, neglijare, exploatare 
În cursul anului 2017 au fost înregistrate 200 de sesizări care privesc 216 minori 

faţă de anul 2016 când au fost înregistrate 176 sesizări care priveau 243 minori. 
Conform categorizării cazurilor, datele statistice pentru anul 2017, se prezintă 

astfel: 92 cazuri de abuz, neglijare sau risc; 52 cazuri legate de problematica 
divorţului; 39 cazuri de minori făptuitori, cu probleme de comportament şi solicitări de 
reprezentări la audierile efectuate de poliţie; 15 cazuri de accidente casnice în urma 
cărora copii au fost răniţi; 2 solicitări de repatrieri; 3 plecări voluntare de la domiciliu; 
13 alte cazuri. 

 
- intervenţia în cazul mamelor/gravidelor minore 
Având în vedere că în ultima vreme s-a constatat mărirea numărului cazurilor 

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

În anul 2017 au fost sesizate 105 cazuri faţă de 109 cazuri în 2016.  
 
- servicii specializate 
În cadrul D.G.A.S.P.C. Covasna funcţionează 2 servicii specializate pentru protecţia 

copiilor abuzaţi, neglijaţi, exploataţi: Centrul de primire în regim de urgenţă „Prinţ şi 
Cerşetor” cu o capacitate de 15 locuri, numărul de beneficiari la sfârşitul anului 2017 a 
fost de 17 şi Centrul de primire în regim de urgenţă pentru victimele violenţei în familie 
care este destinat atât copiilor cât şi persoanelor adulte victime, numărul beneficiarilor 
la finele anului 2017 a fost de 15 iar în anul 2016 a fost de 3.  

 
Activităţi de prevenire şi combatere a fenomenului de cerşetorie, 

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

responsabile pe plan local, judeţean, naţional, cu autorităţile locale, cu poliţia 
municipală, DIICOT şi Agenţia Naţională Împotriva traficului de Persoane. În 2017 şi 
2016 nu au fost formulate solicitări de evaluări psihologice. 

 
Monitorizarea şi acţiuni destinate copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la 

muncă în străinătate  
Conform datelor, situaţie se prezintă astfel: 
 
Anul 2017 
 

Distribuţia pe sexe Date statistice 
2017 

Număr de cCpii ai cărCr părinţi sunt 
plecaţi la muncă în străinătate M F 

Trim. I 769 398 371 
Trim. II 678 366 312 
Trim. III 691 362 329 
Trim. IV 724 400 324 
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Distribuţia cCpiilCr ai cărCr părinţi sunt plecaţi la muncă în 

străinătate pe grupe de v,rstă 
Date statistice 

2017 
< 1an 1-2 ani 3-6 ani 7-9 ani 10-13 ani 14-17 ani 

Trim. I 3 20 97 146 243 260 
Trim. II 2 19 74 141 207 235 
Trim. III 3 28 89 133 201 237 
Trim. IV 0 15 87 147 231 244 

 
Anul 2016 
 

Distribuţia pe sexe Date statistice 
2016 

Număr de cCpii ai cărCr părinţi sunt 
plecaţi la muncă în străinătate M F 

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

 
Distribuţia cCpiilCr ai cărCr părinţi sunt plecaţi la muncă în 

străinătate pe grupe de v,rstă 
Date statistice 

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

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

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

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

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

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

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

victime ale violenţei în familie şi un centru maternal) 
- un centru de sprijin pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie  
În anul 2017 numărul total al copiilor instituţionalizaţi era de 924, din care 348 

au beneficiat de servicii rezidenţiale, 239 copii erau la asistenţi maternali şi 337 erau 
în plasament la rude sau familii. 
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În anul 2016 numărul total al copiilor instituţionalizaţi a fost de 930, din care 328 
au beneficiat de servicii rezidenţiale, 272 copii sunt la asistenţi maternali şi 330 sunt în 
plasament la rude sau familii. 

 
Acordarea de servicii de specialitate persoanelor adulte cu dizabilităţi şi 

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

La nivelul D.G.A.S.P.C. Covasna, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Tg. 
Secuiesc, funcţionează 3 servicii destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi: 

- Centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele cu handicap Tg. Secuiesc – cu 
24 de locuri disponibile. Numărul asistaţilor în 2017 a fost de 28 persoane iar în 2016 
de 27 persoane; 

- Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu pentru 
persoane cu handicap Tg. Secuiesc – oferă beneficiarilor recuperare neuro-motorie. În 
anul 2017 au beneficiat de serviciile acestui centru 214 persoane iar în anul 2016, 
206 persoane, aproximativ 20 în fiecare lună. 

a funcţionat la capacitate maximă, toate cele 16 locuri fiind ocupate.   
- Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională – unitate pentru 14 persoane, 

atât în anul 2017 cât şi în 2016 a funcţionat la capacitate maximă, toate cele 16 locurile 
fiind ocupate. 

Asigurarea tuturor drepturilor şi facilităţilor persoanelor cu handicap din 
teritoriu 

La finele anului 2016 şi 2017, ponderea persoanelor cu handicap în populaţia 
judeţului Covasna era de 2,65%, faţă de 2,46% în anul 2015. 

Sumele acordate pentru indemnizaţie care se acordă din bugetul de stat, se 
prezintă astfel pentru anul 2016 şi 2017: 

 
Anul Număr persCane Suma acCrdată  - lei - 
2016 5.895 19.532.354 
2017 5.981 20.131.793 
    
Atât în anul 2017 cât şi în anul 2016, nu au fost în evidenţe copii cu handicap de 

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

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

 
 Anul  Număr legitimaţii emise 

2016 320 
2017 319 

 
Persoanele cu handicap accentuat beneficiază de gratuitatea transportului 

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

 
Număr bilete dus-întCrs 

eliberate 
Cheltuieli – lei - Anul 

C.F.R. AUTO C.F.R. AUTO 

TCtal cheltuieli 
transpCrt 

interurban – lei - 
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2016 5.051 3.764 58.250 30.400 88.650 
2017 3.655 3.655 105.608 67.692 173.300 

 
Situaţia eliberării Cardurilor-legitimaţie de parcare:  
 

 
 
 
 

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

 
Anul Număr dCsare de sClicitare Număr rCviniete acCrdate 
2016 539 526 
2017 525 486 

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

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

În cursul anului 2016 şi 2017 au fost derulate 11, respectiv 13 contracte, 
cheltuielile pentru dobândă fiind de 17.175 lei, respectiv 14.997 lei.  

Persoanele cu handicap grav au, ca singur serviciu social asigurat, la un asistent 
personal sau însoţitor, plătit din fondul bugetului administraţiei publice locale. Situaţia 
asistenţilor personali pentru anul 2016 şi 2017 se prezintă astfel: 

 
Anul Număr asistenţi persCnali Număr indemnizaţii pt plata asistentului 

persCnal 
2016 564 993 
2017 624 982 

 
Sumele acordate pentru indemnizaţia de însoţitor pentru nevăzători se acordă din 

bugetul de stat, prin DGASPC Covasna: 
   

Anul Număr indemnizaţii de 
însCţitCri pt nevăzătCri 

Cheltuieli indemnizaţii de însCţitCr pt 
nevăzătCri – lei - 

2016 296 3.478.494 
2017 277 3.589.632 

 
În afara serviciilor oferite de D.G.A.S.P.C. Covasna, în judeţ sunt 4 ONG-uri – 

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

 

Anul Număr legitimaţii emise 
2016 127 
2017 163 
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2.6. Relaţii externe, cooperare regională şi transfrontalieră, 

programe şi acţiuni cu finanţare externă 
 
Activităţi în anul 2017: 
La baza Programului de Relaţii externe pentru anul 2017, a stat politica de 

extindere a cooperării externe în toate domeniile, corelată cu politica externă actuală a 
României, în calitate de ţară membră a Uniunii Europene. Programul de acţiuni în 
domeniul Relaţiilor externe a fost aprobat pentru a constitui un mijloc important al 
dezvoltării regionale, economice şi sociale a judeţului Covasna pe scena politicii 
regionale la nivelul Europei. 

Judeţul Covasna se află angrenat în acţiuni de micro-diplomaţie încă din anul 1993 
odată cu aderarea la organizaţia europeană inter-regională Adunarea Regiunilor Europei 
(ARE), dar cuantificarea rezultatelor nu poate fi făcută fără a fi investigate activităţile 
de relaţii externe promotoare ce presupun intrarea şi prezenţa judeţului nostru pe o 
piaţă unde concurează cu regiuni din centrul şi estul Europei, dar în special şi cu 
celelalte judeţe, aflate într-o competiţie de atragere de parteneri vestici şi fonduri 
comunitare pentru finanţarea şi implementarea proiectelor locale. 

Primiri în 2017 
- delegaţie din partea Autoguvernării Judeţului Bács din Ungaria,  
- implicarea activă în Comisiile de specialitate din cadrul Adunării Regiunilor 

Europene, în grupurile de lucru şi în proiectele comune, partener în proiect 
transnaţional coordonat de Universitatea Eberhard Karls din Tübingen 

- primirea unei delegaţii din judeţul Jász Nagykun-Szolnok, Spitalul Judeţean 
Hetény Géza Ungaria, în vederea efectuării unei vizite medicale de către medici 
specialişti în localităţile Bixad şi Micfalău   

- primirea delegaţiei oficiale a vicepreşedintelui Grupului Popular European 
(Creştin Democrat) din cadrul Consiliului Europei, d-na Magyar Anna (vicepreşedintele 
Autoguvernării judeţului Csongrád Ungaria  

- primirea delegaţiei din judeţul Heves în vederea semnării protocolului de 
colaborare între Inspectoratul de Învăţământ din Eger şi Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Covasna  

- participarea la acţiunea Galopiada Secuiască a directorului de cabinet al 
preşedintelui Parlamentului Ungariei; 

- întâlnire cu un grup de consilieri parlamentari din regiunea Tirolul de Sud 
 

Deplasări  în 2017 
- participarea la primul festival de artă şi cultură transilvăneană „Góbé Fest” din 

Manchester – Marea Britanie 
- participarea la Balul festiv al Autoguvernării judeţului Veszprém, eveniment 

caritativ, organizat sub patronajul preşedintelui Parlamentului Ungar, sumele provenite 
din vânzarea biletelor de tombolă au fost donate reconstruirii Şcolii Generale din 
Comandău; 

- participarea la Plenara de Primăvară a Comisiilor Adunării Regiunilor Europene 
din Londra; 

- participarea la schimbul de experienţă între două unităţi spitaliceşti Spitalul Budai 
Irgalmasrendi din Budapesta şi Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf”; 
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- organizarea de către Asociaţia Domokos a celei de a III-a ediţii al Festivalului 
Secuilor, care a avut loc în Parcul Millenaris din Budapesta unde reprezentanţii 
judeţului Covasna au prezentat un program artistic, cultural şi de promovare turistică   

- întâlnirea Regională a Reţelelor de Informare Europe Direct din România 
şi Bulgaria, organizată la Albena;  

- Festivalul de gastronomie organizat de primăria localităţii Törökfalu din 
Serbia 

- Adunarea Generală a Regiunilor Europene desfăşurată în localitatea Sankt 
Polten, Lower, Austria;   

- participare a 16 elevi, 2 profesori însoţitori şi 1 consilier din cadrul Biroului de 
învăţământ, cultură, sănătate la Tabăra Internaţională Lugio, din localitatea 
Dunaszekcső, judeţul Baranya; 

- participarea la Şcoala de vară desfăşurată la Martos, Slovacia; 
- organizarea unei expoziţii la Budapesta a Grupului de artişti plastici „Lakóca”; 
- implementarea la nivelul Regiunii Centru de către A.D.R. Centru a proiectului 

„Beyond EDP” – „Îmbunătăţirea eficacităţii RIS 3 prin managementul procesului de 
descoperire antreprenorială EDP”, finanţat în cadrul programului de cooperare inter-
regională al Comisiei Europene; 

- participare la evenimentul „Weekend-ul recoltei de struguri – Eger 2017”; 
- participarea unei delegaţii la proiectul „KulTúra a Végeken – tájak, izek, 

székelyek desfăşurat în judeţul Zala din Ungaria; 
- deplasare la Strasbourg în vederea organizării în 2018 a Congresului Puterilor 

Locale şi Regionale în judeţul Covasna; 
- participarea la Festivalul şi târgul cârnaţilor din Békéscsaba; 
- întâlnire cu preşedintele Parlamentului Ungariei în cadrul dezbaterii privind 

posibilităţile de cooperare, programe comune, organizată de Secretariatul de Stat 
pentru politici Naţionale din Budapesta; 

- participarea la conferinţa organizată în localitatea Jakabszállás din judeţul Bács-
Kiskun, unde au fost prezentate bunele practici în domeniul dezvoltării turismului din 
judeţul Covasna; 

- vizită la Universitatea Semmeweis unde s-au discutat proiecte şi programe 
educaţionale  

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

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

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

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

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

de Consiliul Judeţean Covasna împreună cu partenerii din Autoguvernările Judeţelor 
Békés, Heves, Veszprém, Csongrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok din 
Ungaria şi invitaţi din judeţele Hunedoara şi Sibiu  
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- lansarea unui proiect de cercetare având ca temă regionalismul, autonomia 
culturală şi teritorială în regiuni europene, sub coordonarea Universităţii din 
Glasgow, Scoţia,   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fotbal al minorităţilor naţionale EUROPEADA în localitatea Bruneck din Tirolul de Sud, 
Italia  
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- onorarea invitaţiei Autoguvernării Judeţului Jász-Nagykun-Szolnok din Ungaria, 
de a participa la competiţia sportivă Challenge ce s-a desfăşurat în localitatea 
Cserkeszőlő.  

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

- o vizită de lucru la invitaţia primită din partea preşedintelui Autoguvernării 
Judeţului Szabolcs-Szatmár-Bereg  

- schimb de experienţă organizat în judeţul Heves, Ungaria sub motto-ul Să ne 
cunoaştem vecinii  

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

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

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

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

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

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

- participarea la Forumul Antreprenorilor tineri din Ungaria şi de peste hotare, 
organizat în Budapesta.  

- participarea, la invitaţia Asociaţiei Silvice din Ungaria, la Adunarea Generală 
Festivă organizată în Budapesta, cu ocazia aniversării a 150 de ani de la constituire. 

- întâlnire de lucru organizată de Asociaţia Pro Patria la Budapesta.  
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