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1. Sinteza activităţilor desfăşurate vn cursul anului 2017de Biroul Judeţean 

Covasna al Arhivelor Naţionale;      

Prezintă: - Biroul Judeţean Covasna al Arhivelor Naţionale 

 

 2. Informare privind activităţile desfăşurate de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Covasna vn anul 2017.   

Prezintă: - Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna 
 

 
3. Raport privind activitatea desfăşurată de Direcţia Judeţeană pentru Sport 

şi Tineret Covasna vn anul 2017.   

Prezintă: - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna 

 



Punctul 1.  

Sinteza  act iv ităţ i lor  desfăşurate  de  v iroul  Judeţea n Covasna 

a l  Arh ive lor  Naţionale  pe  anul  2017 

Instituţia Arhivelor Naţionale din Sf. Gheorghe a fost înfiinţată în anul 1953, în baza 

Deciziei nr. 278 / 5 iulie 1951 a Ministerului Afacerilor Interne, ca Filială a Arhivelor Statului –

raionul Sf. Gheorghe, subordonată Serviciului Regional Mureş al Arhivelor Statului.  

Biroul Judeţean Covasna al Arhivelor Naţionale este organ al administraţiei centrale 

organizat la nivel teritorial, structură componentă a Arhivelor Naţionale ale României, având aria 

de responsabilitate pe raza judeţului Covasna.  

B.J.A.N. Covasna  nu are personalitate juridică şi nu  este ordonator  de credite, fiind 

subordonat  logistic şi financiar Inspectoratului Judeţean de Poliţie Covasna.  

În primele zece luni ale anului 2017, B.J.A.N. Covasna şi-a desfăşurat activitatea cu un 

număr de 10 angajaţi, apoi 9,  din care 7 funcţionari publici şi 2 angajaţi pe bază de contract.  

CADRU LEGISLATIV 

Activitatea  Arhivelor Covăsnene, se înscrie, potrivit prevederilor Legii Arhivelor 

Naţionale 16/1996, republicată M.O. nr. 293 din 22 aprilie 2014, pe linia  administrarării, 

supravegherii şi protecţiei speciale a  Fondului Arhivistic Naţional al României prin :   

• controlarea aplicării prevederilor legislaţiei în vigoare pe linia muncii de arhivă la 

unităţile creatoare şi deţinătoare de documente de pe teritoriul judeţului Covasna 

şi stabilirea măsurilor ce se impun potrivit legii; 

• preluarea de la creatorii şi deţinătorii de arhivă a documentelor care fac parte din 

Fondul Arhivistic Naţional, în condiţiile şi termenele prevăzute de lege; 

• asigurarea evidenţei, inventarierii, selecţionării şi  păstrării documentelor din 

depozitele proprii ( B.J.A.N. Covasna deţine  625 6e fon6uri şi colecţii de 

documente, în cantitate de aproximativ 4 000 metrii liniuri ); 

• folosirea documentelor deţinute în scopuri practice şi ştiinţifice; 

• asigurarea aplicării prevederilor legislaţiei în vigoare în realizarea protecţiei 

Fondului Arhivistic Naţional, respectiv în apărarea secretului de stat, paza şi 

conservarea documentelor atât pe timp de pace cât şi la mobilizare şi război. 

OBIECTIVE 

Obiectivele activităţii B.J.A.N. Covasna, incluse în planul de muncă pe anul 2017, 

aprobat de conducerea ANR, au vizat următoarele: 

• îmbunătăţirea bazei documentare proprii prin preluarea de fonduri şi colecţii de la 

creatorii şi deţinătorii de documente de pe raza judeţului Covasna; 



• activităţi privind îmbunătăţirea evidenţei fondurilor/colecţiilor: Actualizarea 

instrumentelor de evidenţă; întocmire/actualizare ghiduri topografice; verificarea 

existentului cu instrumentele de evidenţă;  sistematizarea documentelor în depozite.  

• continuarea acţiunilor de prelucrare arhivistică a fondurilor şi colecţiilor din 

depozitele proprii în vederea perfecţionării  evidenţelor: ordonare, inventariere, 

tehnoredactare inventare;  

• controlul şi asistenţa de specialitate la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobarea 

lucrărilor de selecţionare şi confirmarea nomenclatoarelor arhivistice;  

• folosirea în scopuri practice a documentelor  prin primirea, înregistrarea şi 

soluţionarea cu profesionalism a cererilor persoanelor fizice şi juridice, în 

conformitate cu normele legale în vigoare; 

• asigurarea accesului la cercetarea documentelor prin sala de studiu a B.J.A.N. 

Covasna.  

• asigurarea păstrării, conservării şi restaurării documentelor deţinute;  

• perfecţionarea pregătirii de specialitate a lucrătorilor B.J.A.N. Covasna, conform 

reglementărilor actuale şi planului de învăţământ unitar; 

• activităţi specifice pe linia prevenirii corupţiei, a protecţiei informaţiilor clasificate, 

etc.  

REALIZĂRI 2017 :  

1.  Activituteu 6e preluure u 6ocumentelor ce fuc purte 6in Fon6ul Arhivistic Nuţionul:  

Baza documentară proprie a B.J.A.N Covasna a crescut cu cca 5 m.l., respectiv 268 u.a., 

ca urmare a celor 2 preluări realizate:  

• de la Consiliul Judeţean Covasna – secţia Învăţământ a fostului Sfat Popular Raional 

Sf. Gheorghe;  

• de la Societatea de Servicii Informatice „Inf-Covasna” S.A. - fostul  Centru Teritorial 

de Calcul Electronic Sf. Gheorghe. 

2. Îmbunătăţireu  instrumentelor 6e evi6enţă :  

• 33 de operaţiuni de actualizare ( Registrul general de Arhivă, Registrul inventarelor, 

dosarele fondurilor); 

• verificarea existentului cu instrumentele de evidenţă – 3385 u.u, respectiv 16,76 m.l., 

• actualizarea ghidurilor topografice pentru depozitele în care s-au introdus noi 

documente;  

• inscripţionare / aplicare etichete  pe cutii si registre: 877; 

• colaţionarea instrumentelor de evidenţă -  transpunerea în format electronic, conform 

cerinţelor SIIAN, a inventarelor existente; operaţiunea a vizat inserarea cotelor SIIAN 



( în unele cazuri, ulterior unei  ordonări virtuală), corectura ortografică şi de conţinut 

a rezumatelor, constituirea titlurilor. Operaţiunea s-a realizat pentru cca 2126 file de 

inventar, reprezentând peste  10000 de înregistrări.  

3. Prelucrureu 6ocumentelor, păstrureu şi conservureu 6ocumentelor  :  

Consilierii din cadrul  B.J.A.N. Covasna au desfăşurat operaţiuni de prelucrare ( ordonare, 

inventariere) asupra următoarelor fonduri şi părţi de fonduri:  

• Fond nr. 100, Notarul Public Denes Lajos - Tg. Secuiesc, 1875-1897;  

• Fond nr. 9, Prefectura Judeţului Treiscaune, Actele Vicecomitelui, anul 1889;  

• fond nr. 9, Prefectura judeţului Trei Scaune, inv. nr. 1, Acte Administrative, anul 

1926-1927, 1933-1937;  

• Fond 14 Primaria Sfantu Gheorghe  - Acte Administrative- 1942, 1946.  

S-au realizat astfel:  

• ordonarea în cadrul fondului / colecţiei a cca. 5600 u.u., reprezentând 14  m.l.; 

• aproximativ 4800 u.u. au fost ordonate în interior;  

• 6282 u.a., reprezentând 15,4 m.l. au fost inventariate.  

• s-au numerotat  141 500 file.  

• au fost tehnoredactate 151 file de inventar.  

• s-au întocmit forme de evidenţe pentru  sentinţele emise de Tribunalul Popular Tg. 

Secuiesc, reprezentând cca 11160 de înregistrări. 

• la nivelul bibliotecii documentare au fost inventariate / ştampilate un număr de 38 

u.b., noi intrări, prin donaţii;  

• Sistematizare în depozit – 51,5 m.l.; desprăfuire 92 m.l. . 

    4 .  Pe liniu uctivităţii 6e în6rumure şi control lu creutorii şi 6eţinătorii 6e 6ocumente din 

judeţ au avut loc următoarele acţiuni:  

• 45 controule, din care 15 controule 6e fon6 şi 18 controule temutice şi 12  revenire;   

• 15  ucţiuni 6e ucor6ure u usistenţei 6e speciulitute la creatorii şi deţinătorii de 

documente;  

• au fost verificate un număr de 60  lucrări 6e selecţionure dintre care 5 respinse  şi 

32  uvizute şi 23 uvizute purţiul; 

• au fost analizate  un număr de 27 nomenclutoure urhivistice din care 22 uu fost 

confirmute, 1 respins, iar 4 uu fost proiecte.  

• analizarea documentaţiei / verificarea condiţiilor -  în urma cererilor persatorilor de 

servicii arhivistice pentru autorizare: 3  cuzuri.  

   



5 .  Pe liniu uctivităţii 6e Reluţii cu Publicul, în anul 2017 au fost înregistrate şi soluţionate un 

număr de 203 cereri, adresate de către persoane fizice şi juridice în vederea obţinerii de copii, 

extrase şi certificate;  

Ca mod de rezolvare, 93 cereri  au fost soluţionate pozitiv, 61 negutiv; 3 au fost înaintate 

spre soluţionare altor instituţii; la 48 s-au solicitat informaţii suplimentare, respectiv s-au făcut 

recomandări;  s-au eliberat un număr de 176 ucte, fiind  achitate sume în valoare de 2340 lei; au 

fost cercetate un număr de 1159 u.u.. Este de menţionat gradul de dificultate crescut al cererilor 

( solicitări de la ANRP, instanţe, Instituţia Prefectului, Ministerul Finanţelor Publice, DNA), 

existând cazuri de executare / eliberare a sute de copii pentru o singură solicitare. 

 6 .  Asigurureu uccesului lu 6ocumente prin cercetureu lu Sulu 6e Stu6iu a B.J.A.N. 

Covasna s-a realizat cu aprobarea conducerii unităţii, de către un consilier şi un referent. S-au 

înregistrat următorii indicatori:  

• 104 6e cercetători unici, 518 prezenţe ;  

• s-au cercetat un număr de 1943 u.u. şi 35 volume de bibliotecă;  

• s-au efectuat un număr de 125 copii xerox; 

• s-au realizat un număr de  24 831 fotocopii de pe  documente; 

• s-au încasat sume în cuantum de 652 lei. 

7. Folosireu 6ocumentelor în scopuri ştiinţifice şi culturul e6ucutive 

 În cursul semestrului I s-au finalizat lucrările referitoare la Ghidul Bilingv al Fondurilor şi 

Colecţiilor anterioare anilor 1918-1919 ( introducere, bibliografie, listă de abrevieri, grupare 

tematică, indice alfabetic, indice toponimic), materialele fiind transmise în format electronic  la 

începutul lunii mai la Compartimentul Relaţii Internaţionale din cadrul BSCRI.  

În cursul linii iunie s-a încheiat un parteneriat între B.J.A.N. Covasna şi Colegiul Naţional 

Mihai Viteazul Sf. Gheorghe, privind sprijinirea unităţii de învăţământ în derularea proiectului 

internaţional Euroscola 2017, privin promovarea clădirii Colegiului ca obiect de patrimoniu. 

Derularea proiectului s-a realizat în perioada iulie-septembrie şi s-a concretizat cu câştigarea 

locului I din 101 echipe participante.  

De asemenea, s-au desfăşurat acţiuni de completare / actualizare a conţinutului de pe  

site-ul pentru B.J.A.N. Covasna, obţinut prin proiectul Medievalia, cuprinzând informaţii de 

interes public în limbile română, maghiară şi engleză, respectiv realizarea unui muzeu virtual şi a 

unei secţiuni cu repere cronologice de istorie locală.   

8 .  Perfecţionureu pregătirii 6e speciulitute u lucrătorilor B.J.A.N. Covusnu:  

• personalul B.J.A.N. Covasna a participat la 3 programe de formare : curs Office – 

Centrul de Pregătire Schengen Ploieşti ( 3 participări), curs - Protecţia datelor cu 



caracter personal – ISOP Bucureşti ( 1 participare); instruire privind aplicarea 

sancţiunilor contravenţionale– ANR ( 2 participări). 

• în cursul lunii septembrie, consilierii din cadrul  B.J.A.N. Covasna au participat la 

cercul profesional organizat la Râşnov.  

Ş e f  B . J . A . N .  C o v u s n u ,  

M u r i u s  S T O I C A  

 

Punctul 2.  

  
Informare privind avtivitatea desfășurată de Agenția pentru Protecția 

Mediului Covasna  în anul 2017  
 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna (APM Covasna) îşi desfăşoară activitatea pe baza 
HGH1000HdinH17HoctombrieH2012HprivindHreorganizareaHşiHfuncţionareaHAgenţieiHNaţionaleHpentruH
ProtecţiaH MediuluiH şiH aH instituţiilorH publiceH aflateH înH subordineaH acesteiaH cu modificările şi 
completările aduse de către HG 568/2013, HG 284/2016 și HG 19/2017. 
Structura organizatorică, se prezintă astfel:  

- Serviciul Avize, Acorduri, Autorizări 
- Serviciul Monitorizare şi Laboratoare 
- Compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu 
- Compartimentul de Relaţii cu Publicul şi IT 
- Compartimentul Buget, Finanţe, Administrativ 

 
Conducerea Agenţiei pentru Protecţia Mediului este asigurată de un director executiv, numit prin 
decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în condiţiile legii. 
Atribuțiile și activitățile desfășurate pe parcursul anului 2017 de către Agenția pentru Protecția 
Mediului Covasna sunt prezentate la nivelul fiecărui serviciu/compartiment după cum urmează: 

1. Serviciul Avize, Acor6uri, Autorizări 
Activitatea principală a Serviciului Avize, Acorduri, Autorizări (AAA) constă în parcurgerea 
procedurilor de reglementare și emiterea de acte de reglementare în conformitate cu competenţele 
stabilite de legislația în vigoare în domeniul protecţiei mediului. 
Actele de reglementare stabilite conform legislației sunt:  

- autorizația/autorizația integrată de mediu,  
- acord de mediu,  
- aviz de mediu pentru planuri/proiecte care urmează a fi implementate pe 
teritoriul judeţului  
 

În perioada 01.01.2017-31.12.2017  Serviciul  Avize, Acorduri, Autorizaţii a emis : 
• 807 clasări notificări in cadrul procedurii EIA 
• 141 decizii de încadrare proiecte pe procedură simplificată (fără EIA/EA) 

• 48 autorizaţii de mediu 
• 1 autorizație integrată de mediu 
• 14 transferuri de autorizaţii de mediu 

• 234 revizuiri de autorizaţii de mediu 
• 1  revizuire autorizație integrată de mediu 

• 62 decizii de adoptare planuri, programe fără aviz de mediu 



• 134 adeverințe, puncte de vedere FEADR/PNDR/POS 
• 21 decizii respingere, sistări documentații 
• 60 decizii menținere acte de reglementare 

• 1 revizuire acord de mediu 
• 19 obligaţii de mediu 

În perioada 01.01.2017-31.12.2017, Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii a organizat şi 
participat la: 

• 2 dezbateri publice; 
• 37 şedinţe ale Comitetului de Analiză Tehnică și a Comitetului Special Constituit. 

Situaţia cererilor/dosarelor online aferente domeniului Reglementări, introduse în sistem  în 
perioada de raportare, la nivelul Serviciului Avize, Acorduri, Autorizatii a fost de 721 cereri 
online. 
Activitatea Serviciului Avize, Acorduri, Autorizaţii s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile 
legale şi cu o bună eficienţă. S-au organizat dezbateri publice în cadrul procedurilor EIA pentru 
proiectele care ar fi putut să aibă impact semnificativ asupra mediului şi aproape săptămânal s-a 
organizat şedinta Colectivului de Analiză Tehnică și a Comitetului Special Constituit pentru a 
dezbate şi analiza planurile, programele, proiectele și activităţile aflate în procedură de 
reglementare.  
În perioada 01.01.2017-31.12.2017  au existat plângeri prealabile formulate împotriva unor acte 
de reglementare/decizii  emise de APM Covasna : 

- 1 cauză de respingere a acordului de mediu Legalizare-aceasta se află la faza de fond 
Tribunal Covasna-acțiune în contencios; 

- 1 cauză de reconsiderare a deciziei de emitere AM urmare a unei plângeri prealabile care 
a fost fundamentată și argumentată, relevând aspecte necunoscute la data luării deciziei; 

- Deasemena avem pe rol alte 6 procese în contencios pentru acte de reglementare emise 
anterior acestei perioade aferente obiectiviului Holzindustrie & Bioelectrica – Reci.  

Personalul Serviciului AAA implicat în elaborarea actelor de reglementare atacate a răspuns 
tuturor sesizărilor formulate şi a participat la toate acţiunile generate de aceste procese, ulterior  
reorganizării ANPM prin redistribuirea consilierilor juridici am intreprins măsurile de contractare 
a serviciilor de asistență juridică neavând jurist conform organigramei aprobate. Menționez că în 
opinia mea  ar fi necesară existența  unui jurist activitatea acestuia poate aduce un aport pozitiv în 
activitatea desfățurată 
S-a urmărit continuu îmbunătăţirea calităţii actelor de reglementare emise prin optimizarea 
activităţilor privind emiterea actelor de reglementare, urmărirea aplicării procedurilor specifice şi 
a legislatiei de mediu în vigoare. 
În 01.01.2017-31.12.2017 a fost emisă o nouă autorizaţie integrată de mediu – instalație nouă 
pentru  SC ECO BIHOR SRL-Centrul de Management Integrat al Deșeurilor –Leț -astfel 
depozitul de deșeuri  a devenit operațională fiind unică în județ  aceasta deservește întreg județul 
și activitatea integrată de colectare transport este în conformitate cu Planul Județean de 
Management al Deșeurilor sub indrumarea ADI Covasna.  
În ansamblu la nivelul jud Covasna avem 7 instalații IPPC – 2 ferme păsări- SC AVICOD 
CODLEA, 2 ferme creșterea porcinelor SC PRO_BORD SRL și II PALL ANDOR, 1 instalație 
ardere-biomasă SC BIOELECTRICA TRANSILAVANIA SRL, 1 instalație producție volane 
auto-turnătorie SC AUTOLIV SRL, 1 centru de management integrat al deșeurilor- CJ 
COVASNA prin SC ECO BIHOR SRL (toate instalațiile sunt conforme). 
În cazul instalaţiilor care intră sub incidenţa Directivei 96/82/EC SEVESO (transpusă prin LEGE 
nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate 
substanţe periculoase, am participat la verificări comune, inclusiv cu participarea ISU Covasna. 
În judeţul Covasna există 2 obiective care intră sub incidenţa Directivei SEVESO (Depozit GPL 



al SC Delta Gas Cov SRL, punct de lucru Bodoc, încadrat cu Risc Major şi Depozit explozibil 
SC Austin Powder SRL, punct de lucru Bixad, încadrat cu risc minor.)  
A fost urmărită, de asemenea, conformarea obiectivelor aflate sub Directivu COV solvenţi  
apartinand SC REGINA COMSERV SRL, Sf. Gheorghe şi SC ICCO SRL Întorsura Buzăului. 
Toate raportările şi planul de măsuri asumat au fost realizate în întregime la termenele scadente. 
 

2. Serviciul Monitorizure şi Luborutoure (ML) 
Atribuțiile principale ale serviciului Monitorizare şi Laboratoare 

- gestionează funcţionarea la nivel local a laboratoarelor pentru analiza aerului, deşeurilor, 
zgomotului şi vibraţiilor, precum şi a radioactivităţii mediului, aflate în structura proprie; 
- implementează şi menţin un sistem de management adecvat pentru activitatea 
laboratoarelor şi staţiilor prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului 
înconjurător; 
- efectueză, la cerere, măsurări şi analize de laborator ale calităţii factorilor de mediu; 
- efectuează şi derulează activităţi de monitorizare a calităţii mediului înconjurător la 
nivel teritorial, prin operarea echipamentelor, colectarea şi validarea datelor şi 
transmiterea acestora către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului; 
- asigură colectarea şi validarea datelor primare necesare evaluării calităţii aerului, pe care 
le transmit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului; 
- elaborează periodic rapoarte privind starea factorilor de mediu la nivel local; 
- participă la elaborarea planurilor de menţinere a calităţii aerului şi a planurilor de 
calitate a aerului şi le avizează; 
- realizează colectarea, centralizarea, validarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor de 
mediu la nivel judeţean pentru elaborarea unitară a inventarelor şi rapoartelor de emisii de 
poluanţi atmosferici; 

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

- Reţeaua proprie a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, cu ajutorul staţiilor 
automate de monitorizare a calităţii aerului (contractul 84/2006 încheiat între MMDD şi 
DATAMAT Italia) 

- Reţeaua Companiei “Apele Romane”, care furnizează date către APM Covasna; 
- Reţeaua Staţiilor Meteorologice din judeţul Covasna care furnizează date meteorologice 

prin Agenţia Naţională de Meteorologie (la solicitarea APM); 
- Toate unităţile urbane de gospodărire locală, care exploatează reţele de canalizare şi staţii 

de epurare a apelor uzate; 
- Unităţi economice care prezintă un anumit risc de poluare, ce transmit centralizatoare de 

date cu frecvenţă lunară. 

Reţeaua de monitorizare a factorilor de mediu la nivelul judeţului Covasna, a fost concepută 
şi realizată în principal utilizând instrumentul global reprezentat de Programul de guvernare 
emis de Guvernul României pentru perioada 2013-2016, privind calitatea aerului, 
radioactivitatea şi zgomotul şi nu în ultimul rând ameliorarea mediului urban, dar şi cel rural. 
În conformitate cu Ordinul Ministrului Mediului nr. 546 din 13 mai 2008, cu Regulamentul 
de Organizare şi Funcţionare a Agenţiilor Judeţene pentru Protecţia Mediului, SERVICIUL 
MONITORIZARE şi LABORATOARE din cadrul APM Covasna, exploatează următoarele 
reţele de monitorizare a factorilor de mediu:  
d) monitorizarea calităţii aerului în judeţul Covasna, este urmărită prin:  

• 1 staţie automată de monitorizare calitate aer, CV-1 
 
TIP STATIE AMPLASAMENT INDICATORI ANALIZAŢI 
CV-1:Fond Jud.Covasna, Sf.Gheorghe, str.LuncaOltului  SO2,Nox-NO-NO2,CO,O3, 



- 1 punct fix pentru supravegherea manuală a calităţii aerului, amplasat la sediul APM 
Covasna;  

Indicatori monitorizaţi:SO2, NH3, NO2; 
Ritmicitate: SO2, NH3, NO2 – zilnic (24h), precipitaţii – la producere, pulberi 
sedimentabile – lunar; 

- 1 punct recoltare precipitaţii amplasate în Sf. Gheorghe, str. Grigore Bălan, nr.10, sediul 
APM Covasna; 

- 10 puncte recoltare pulberi sedimentabile amplasate în Sf.Gheorghe (2), Tg.Secuiesc (3), 
Intorsura Buzăului (1), Baraolt (2), Covasna (1), Moacșa (1). 

Total indicatori – aer – analizaţi in anul 2017 – manual: 770 
b) monitorizarea calităţii radioactivităţii în judeţul Covasna, este urmărită:  
Continuu prin staţia automată de monitorizare a debitului dozei gama absorbită în aer cu 
transmiterea datelor în timp real, situată în Sf. Gheorghe, judeţul Covasna.  
c) monitorizarea calităţii zgomotului ambiental în judeţul Covasna, este urmărită prin:  

-  Determinări ale nivelului de zgomot prin măsurători cu sonometrul, în zonele descrise de 
colecţia de stasuri şi standarde: SR 10009/1988, SR ISO 1996/1/2/2008, SR 6161/2008, 
având în vedere faptul că obiectivelor din judeţul Covasna nu li se pot aplica prevederile 
HG 321/2005, republicată în 2008. 

-  La cererea agenţilor economici ca urmare a controalelor sau sesizărilor înregistrate de  
APM Covasna sau Garda Naţională de Mediu-CJ Covasna. 

- 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 apartura de măsură – sonometrul Brüel & Kjaer. 

Total determinări  – zgomot – monitorizare în anul 2017: 77 
d) monitorizarea calităţii apelor in judeţul Covasna, este urmărită prin:  

- Reţeaua Companiei “Apele Române”, care furnizează date către APM Covasna; 
- Operatorul Regional de Apă, care exploatează reţele de alimentare, canalizare şi staţii de 

epurare a apelor uzate din judeţul Covasna; 
- Comenzi şi solicitări ale agenţilor economici, ca prestări de servicii ale APM Covasna; 

Total determinări  – deşeuri (apa uzată, nămoluri) – prestare servicii APM – în anul 2017: 56 
Total determinări – aer -  prestare servicii APM – în anul 2017: 4 
Laboratorul de încercări a APM Covasna funcţionează în conformitate cu organigrama APM 
Covasna, statul de funcţii şi statul de personal aprobat de forurile superioare. Deşi laboratorul nu 
este acreditat, întreaga sa activitate se subordonează respectării cu stricteţe a Manualului Calităţii 
însuşit de personalul încadrat în laboratorul APM Covasna. 
Rapoartele privind starea mediului lunare şi semestriale au fost transmise în termen. Raportul 
anual privind starea mediului în judeţul Covasna a fos transmis către ANPM, în forma solicitată 
fiind publicat pe pagina WEB. 
Alerte în caz de poluări accidentale 
În anul 2017 nu s-au semnalat poluări accidentale.  

3. Compurtimentul Culituteu Fuctorilor 6e Me6iu (CFM) 
Atribuțiile și activitățile compartimentului CFM se axează pe trei domenii principale, după cum 
urmează: 

- activități derulate în domeniul gestionării deșeurilor și a substanțelor chimice periculoase, 
sol-subsol 

- activități specifice protecției naturii 
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- activități desfășurate în domeniul planuri proiecte și programe 

Atribuții principale în domeniulHgestionăriiHdeșeurilorHșiHaHsubstanțelorHchimiceHpericuloase,Hsol-
subsol:H

- realizează colectarea, validarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor în domeniul 
gestionării deşeurilor şi a celor privind chimicalele la nivel judeţean; 

- participă la elaborarea planurilor de gestionare a deşeurilor şi la monitorizarea realizării 
obiectivelor stabilite prin aceste planuri; 

- aprobă planurile elaborate de operatorii economici în vederea eliminării echipamentelor 
care conţin sau sunt contaminate cu bifenili policloruraţi (PCB), conform legislaţiei în 
vigoare; 

- aprobă transportul deşeurilor periculoase pe teritoriul României, conform legislaţiei în 
vigoare; 

- emit permis de împrăştiere a nămolului conform legislaţiei în vigoare privind protecţia 
mediului şi, în special, a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură 

Activități derulate în 2017: 
În anul 2017 au fost colectate, validate şi prelucrate datele şi informaţiile obținute de la operatorii 
economici din județ referitoare la gestionarea deşeurilor, pe următoarele domenii şi fluxuri de 
deşeuri şi substanţe chimice periculoase: 
 

a) Generarea şi gestionarea deşeurilor municipale şi industriale:  
Se realizează anual „Ancheta statistică privind generarea/colectarea/tratarea deşeurilor industriale 
şi municipale”: În anul 2017 s-au colectat chestionarele aferente anului 2016 de la 250 operatori 
economici generatori de deşeuri, operatori economici autorizaţi pentru colectare/tratare deşeuri, 
operatori de salubrizare şi generatori de nămol din staţiile de epurare. Datele au fost introduse 
on-line în Sistemul Integrat de Mediu (SIM) de către opertatorii economici raportori, verificate și 
finalizate de APM Covasna. 

b) Ambalaje şi deşeuri de ambalaje: 
APM Covasna colectează lunar de la operatorii economici colectori de ambalaje datele privind 
cantităţile de ambalaje colectate/ valorificate.  
Se monitorizează periodic implementarea sistemului de colectare separată a deşeurilor de 
ambalaje la nivelul judeţului Covasna, toate localităţile fiind dotate cu sisteme de colectare 
selectivă. 
Sunt în curs de colectare chestionarele privind introducerea pe piaţă a ambalajelor şi gestionarea 
deşeurilor de ambalaje de la operatorii economici/autorităţi locale care gestionează ambalaje şi 
deşeuri de ambalaje pentru anul 2016.  Raportarea datelor se realizează în Sistemul Integrat de 
Mediu (SIM). Pentru anul de raportare 2016 la nivelul judeţului Covasna se verifică și se 
finalizează datele obținute de la 11 colectori de deşeuri de ambalaje, 3 reciclatori de deşeuri de 
ambalaje din plastic, 81 de productători/importatori de bunuri ambalate care au obligaţia să 
raporteze cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională şi 45 autorităţi locale.  

c) Deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE):  
Începând cu anul 2017  raportarea datelor privind DEEE se realizează în SIM. În județ sunt 
autorizați 5 operatorilor economici conform cerinţelor OUG 5/2015. În anul 2017, pentru anul de 
raportare 2016, au raportat date privind cantităţile colectate/tratate 6 operatori economici. 
Raportarea datelor în SIM pentru anul 2016 este în lucru. 

d) Vehicule scoase din uz (VSU): 
În anul 2017 s-a realizat raportarea datelor aferente anului 2015.  Datele au fost introduse on-line 
în Sistemul Integrat de Mediu (SIM) de către opertatorii economici raportori. Pentru anul 2016 
aplicatia SIM nu este încă deschisă. 

e) Echipamente cu PCB/PCT: 



Se actualizează periodic inventarul operatorilor economici din judeţul Covasna, care deţin 
condensatori cu conţinut de PCB în funcţiune sau echipamente scoase din uz. Sunt în funcţiune 
791 de condensatori cu conţinut de PCB la 10 deţinători. Echipamentele scoase din uz au fost 
eliminate în termenul stabilit de legislaţia în vigoare (HG 173/2000 cu completările şi 
modificările ulterioare), adică 31 dec. 2010. În anul 2017 datele de raportare aferente anului 2015 
au fost întroduse în aplicaţia SIM, pentru anul 2016 sesiunea de raportare nu este deschisă. 

f) Uleiuri uzate: 
În vederea monitorizării  gestionării uleiurilor uzate conform HG 235/2007 privind gestionarea 
uleurilor uzate, în anul 2017 s-a efectuat întroducerea datelor de raportare în aplicaţia SIM pentru 
cantităţile de ulei uzat generat/colectat/predat, aferente anilor 2015( 61 de raportori), și  2016(70 
operatori).  Finalizarea chestionarelor pentru anul de raportare 2016 este  în curs. 

g) Nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti 
În cadrul „Anchetei statistice” se colectează datele privind generarea/valorificarea nămolului 
rezultat de la 6 staţii de epurare a apelor uzate orăşeneşti. În anul 2017 s-au colectat chestionarele 
aferente anului  2016, datele fiind întroduse în aplicaţia SIM. 

h) Depozitarea deşeurilor 
Au fost monitorizate 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 (Anexa 1). 

j) Deşeuri rezultate din activităţile medicale 
În domeniul gestionării deşeurilor rezultate în urma activităţilor medicale : 
Se monitorizează  situaţia deşeurilor medicale rezultate din activităţile spitalelor ale căror 
crematorii neconforme au fost închise; 
Se urmăreşte situaţia transportatorilor de deşeuri periculoase şi a tratării preliminare a deşeurilor 
medicale; 

k) Monitorizarea utilizatorilor de substanţe chimice periculoase, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare în acest domeniu 

În vederea actualizării inventarului naţional al operatorilor economici care importă sau exportă 
substanţe chimice periculoase sub incidenţa Regulamentului 689/2008, s-a trecut la identificarea 
acestor agenţi economici, precum şi cantităţile de produse importate/exportate. În anul 2017,  la 
nivelul judeţului Covasna nu  s-au efectuat astfel de operaţii de import-export care se supun 
procedurii PIC; 
Conform Regulamentului CE 1005/2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon, s-a 
procedat la actualizarea inventarului cu substanţele reglementate în anexele regulamentului 
pentru judeţul Covasna. În anul 2017 s-au colectat datele privind cantităţile de agenţi frigorifici 
aferente anului 2016. Au fost întroduse în aplicaţia SIM-chimicale datele obţinute de la 24 
operatori economici raportori.  
În perioada anul 2017 au fost întroduse în aplicaţia SIM-chimicale, datele privind consumul de 
substanţe/amestecuri chimice periculoase de către producătorii/utilizatorii de 
substanţe/amestecuri aferente anului de raportare 2016. Datele solicitate au fost întroduse în 
aplicaţia SIM-chimicale de către 23 de raportori. 

l) În domeniul protecţiei solului şi subsolului  
În anul 2017 s-a solicitat actualizarea inventarului și includerea în inventarul siturilor 
contaminate a două cariere miniere gestionate de către Ministerul Mediului. Datele şi informaţiile 
deţinute au fost  întroduse în aplicaţia „sol-subsol” în Sistemul Integrat de Mediu în anul 2015. 
Inventarul siturilor potenţial contaminate/contaminate/ecologizate conţine 20 de astfel de situri. 
Atribuții principale înHdomeniulHprotecțieiHnaturii: 

- monitorizează activitatea de administrare a ariilor naturale protejate; 
- implementează şi/sau sprijină implementarea politicilor şi strategiilor privind educaţia 

ecologică şi conştientizarea publicului în domeniul ariilor protejate; 
- derulează procedura de evaluare adecvată pentru planuri/proiecte susceptibile să genereze 

un impact semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar; 



- atribuie administrarea ariilor naturale protejate, pe baza convenţiilor de custodie, conform 
legislaţiei în vigoare; 

-  participă în comisiile de constatare evaluare a pagubelor provocate de animale sălbatice 
- eliberare de puncte de vedere ale comisiei pentru capturarea, relocarea sau recoltarea 

speciilor de urs şi lup conform Ordinului 1169/2017 

Activitățile derulate: 
 
Asigurarea custodiei pentru ariile naturale protejate: 
În vederea continuării implementării directivelor europene în domeniul protecţiei naturii 
(Directiva 92/43/CEE asupra conservării habitatelor naturale şi a speciilor sălbatice de floră şi 
faună şi Directiva 79/409/CEE privind protejarea păsărilor sălbatice), după declararea siturilor 
Natura 2000 (situri de importanţă comunitară - prin Ord 1964/2007 şi situri de protecţie specială 
avifaunistică – prin HG 1284/2007), 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 competența Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Covasna au fost date în custodie. Situl 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 Naționale 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. 

Nr.crt. Nume sit Tip sit Custode 
Persoana de 

contact 
1 ROSCI0056 

Dealul Ciocas - 
Dealul 

Viţelului 

sit de importanţă 
comunitară 

(pSCI) 

Consiliul 
Judetean 
Covasna 

Papp Endre 

2 ROSCI0256 
Turbăria 
Ruginosu 

Zagon 

sit de importanţă 
comunitară 

(pSCI) 

Asociația Pro 
Diversitas 

Petráss Istvan 
Attila 

3 ROSCI0130 
Oituz - Ojdula 

sit de importanţă 
comunitară 

(pSCI) 

Ocolul Silvic 
Privat Bretcu 

Dimény György 

4 ROSCI0037 
Ciomad - 
Bálványos 

sit de importanţă 
comunitară 

(pSCI) 

Asociația Vinca 
Minor 

Para Zoltán 

5 ROSCI0242 
Tinovul Apa 

Roşie 

sit de importanţă 
comunitară 

(pSCI) 

Consiliul 
Județean 
Covasna 

Papp Endre 

6 ROSCI0091 
Herculian 

sit de importanţă 
comunitară 

(pSCI) 

Ocolul Silvic 
Privat Baraolt 

Bedő Olivér 

7 ROSCI0111 
Mestecănişul 

Reci de la Reci 

sit de importanţă 
comunitară 

(pSCI) 

CJ Covasna Papp Endre 

8 ROSPA0082 
Munţii Bodoc 

Baraolt 

sit de importanţă 
comunitară 

(SPA) 

Consiliul 
Judeţean 
Covasna 

Papp Endre 



9 ROSCI0280 
Buzăul 

Superior 

sit de importanţă 
comunitară 

(pSCI) 

neatribuit ANANP 

10 ROSCI0374 
Râul Negru 

sit de importanţă 
comunitară 

(pSCI) 

Asociația pentru 
Dezvoltare 
Comunitară 

Durabilă 
"ALUTUS" 

Lazăr Cătălin 

11 ROSPA0147 
Valea Râului 

Negru 

sit de importanţă 
comunitară 

(SPA) 

neatribuit ANANP 

12 ROSCI0036 
Cheile 

Vârghişului 

sit de importanţă 
comunitară 

(pSCI) 

Asociația 
“Lumea 

Pierdută” 

Dénes Ildikó 

13 ROSPA0037 
Dumbrăviţa-

Rotbav-
Magura Codlei 

sit de importanţă 
comunitară 

(SPA) 

SOR Brașov, 
Doripesco 

Dan Ionescu 

14 ROSPA0169 
Tinovul Apa 

Lina-Honcsok 

sit de importanţă 
comunitară 

(SPA) 

neatribuit ANANP 

15 ROSCI0241 
Tinovul Apa 

Lina-Honcsok 

sit de importanţă 
comunitară 

(pSCI) 

neatribuit ANANP 

16 ROSCI0239 
Oltul Superior 

 

sit de importanţă 
comunitară 

(pSCI) 

neatribuit ANANP 

17 ROSCI0027 
Dealurile 

Homoroadelor 
 

sit de importanţă 
comunitară 

(SPA) 

OSP Baraolt, 
Asociația 
“Lumea 

Pierdută”, 
Carpaterra 

Dénes Ildikó, 
Benkő Lehel, 
Cantor Cătălin 

Realizarea planului de control privind ariile naturale protejate: 
Au fost îndrumaţi şi instruiţi custozii ariilor naturale protejate în vederea exercitării custodiei în 
condiţiile legii şi conform bunelor practici în domeniul ariilor naturale protejate, inclusiv în 
vederea elaborării măsurilor de conservare, a regulamentelor, a planurilor de management al 
ariilor naturale protejate şi a rapoartelor anuale de activitate ale custozilor. 
Au fost emise recomandări şi propuneri de îmbunătăţire a activităţii custozilor. 
S-a organizat verificarea pe teren a siturilor care se afla in competenţa APM Covasna. Fiecare sit 
a fost verificat în cursul anului 2017. 
Au fost analizate rapoartele anuale de activitate ale custozilor. 
S-a efectuat monitorizarea custozilor/administratorilor, pentru verificarea activităţilor desfăşurate 
vizavi de managementul siturilor aflate în custodie/administrare. Cu ocazia monitorizării a fost 
verificat modul şi eficienţa de implementare a responsabilităţilor asumate de către 
custozi/administratori prin convenţia de custodie/contract de administrare. 
Au fost analizate măsurile de conservare, planurile de management elaborate de custozi şi au fost 
emise puncte de vedere cu privire la conţinutul şi forma acestora. 
Baza de date privind speciile şi habitatele de interes comunitar: Personalul din cadrul 
compartimentului a introdus datele cerute în Registrul Naţional Integrat IBIS (Integrated 
Biodiverity Information System) în termenul stabilit. 



Alte activități: 
S-a continuat colaborarea personalului din cadrul Compartimentului Arii Protejate cu alte 
instituţii similare şi cu organizaţiile non-guvernamentale din judeţ şi din ţară.   
APM Covasna are o colaborare intensă cu primăriile din judeţ, pe diverse teme şi acţiuni. Legat 
de activitatea Compartimentului Arii Protejate,  APM Covasna participat la realizarea a 354 de 
procese verbale de constatare şi evaluare a pagubelor (realizate în 210 locaţii), în urma 
solicitărilor primite din partea primăriilor de a participa în comisiile de constatare şi evaluare a 
pagubelor provocate de animale sălbatice, conform prevederilor HG 1679/2008. În cadrul 
acestora, în 289 de procese verbale, pagubele au fost făcute de către urşi, de mistreţi în 39, în 15 
de lupi, în 7 de cerbi, iar şacalii şi castorii figurează cu câte două cazuri de pagube. 
Pentru îndeplinirea atribuţiilor de servici, personalul din compartimentul Protecţia Naturii, a 
efectuat  315 deplasări, pentru evaluări pagube, patrulări, solicitări şi sesizări, evaluarea floră 
faună, seminarii, dezbateri şi întâlniri. În perioada evaluată, cca. 52% din timpul de lucru a fost 
alocat activităţiilor de teren şi deplasărilor. În cadrul proiectului WolfLIFE s-au efectuat de către 
personalul implicat în implementarea proiectului 90 de zile de deplasare (parţial şi constatarea 
pagubelor) însemnând 33% din zilele lucrătoare pentru perioada de evaluare. 
Compartimentul Biodiversitate din cadrul APM Covasna coordonează procesul de evaluare a 
carnivorelor mari din judeţ. În 2017 am participat la completarea fişelor de evaluare pe teren la 
cele 34 fonduri de vânătoare.  
În cadrul activităţiilor de birou, au fost eliberate 46 puncte de vedere către serv AAA care au fost 
integrate în luarea deciziilor de autorizare,10 declarații ale autorității responsabile privind siturile 
N2000 pentru proiecte, 8 avize favorabile pentru organizarea unor evenimente automobilistice şi 
5 avize favorabile pentru tăiere arbori. Au fost eliberate 51 de autorizaţii de recoltare, capturare 
şi/sau achiziţie şi/sau comercializare în baza Ordinului 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de 
autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul 
naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi 
nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a 
importului acestora.  
Totodată, au mai fost întocmite 15 puncte de vedere ale comisiei pentru capturarea, relocarea sau 
recoltarea speciilor de urs şi lup conform Ordinului 1169/2017. 
Personalul biroului Arii Protejate a susţinut 6 prezentări cu ocazia săptămânii Școala altfel pe 
tema protecției naturii, precum și prezentări pentru popularizarea proiectului WolfLife. 
Atribuții și activități derulate în domeniul Planuri,HproiecteHșiHprograme: 
Monitorizarea implementării Planului Local de Acţiune pentru Mediu pentru judeţul Covasna 
este în atenţia mea permanentă întrucât acesta cuprinde acţiuni şi proiecte care pot contribui la 
îmbunătăţirea calităţii mediului în judeţul Covasna şi la asigurarea unei dezvoltări durabile. La 
elaborarea planului s-au luat în considerare următoarele documente strategice: Planul Naţional de 
Dezvoltare pentru perioada 2007-2013, Programul Operational Sectorial de Mediu precum şi 
Angajamentele rezultate din procesul de negocieri cu Uniunea Europeană al Capitolului 22 – 
Mediu. 
Planul Local de Acţiune pentru Mediu Covasna a fost actualizat în cursul anului 2011 şi a fost 
aprobat de către Consiliul Judeţean Covasna prin Hotărârea nr. 47/29.03.2012. În luna 
septembrie 2017 s-a realizat monitorizarea PLAM pentru semestrul I 2017. PLAM 2011 cuprinde 
107 acţiuni. Stadiul implementării PLAM la finele semestrului I 2017 era următoarea:  

- acţiuni realizate în avans – 2 (1 în 2012 şi 1 în 2013) 
- acţiuni realizate – 47  (10 în 2012, 19 în 2013, 7 în 2014, 5 în 2015 şi 6 în 2016) 
- acţiuni în curs de realizare – 36 
- acţiuni amânate –  20 
- acţiuni anulate – 2 
- acţiuni nerealizate – 0  

În anul 2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna are în derulare două proiecte cu 
finanțare externă nerambursabilă, respectiv WOLF LIFE în parteneriat cu APM Vrancea si APM 



Harghita cu perioadă de implementare 01.07.2014 – 30.04.2018 și CAMARO- D cu o perioadă 
de implementare ianuarie 2017–iunie 2019, precum şi LIFE URSUS care s-a încheiat la data de 
31.12.2013, dar cu o perioadă de monitorizare de 5 ani. 

4. Compurtimentul 6e Reluţii cu Publicul şi IT 
 

Compartimentul RP – Comunicare intreţine relaţii de colaborare cu ONG-urile, Asociaţiile şi 
Fundaţiile de mediu din judeţ, oferind informaţii despre flora, fauna, specii de animale şi păsări. 
În ANUL 2017 s-au primit 13 (petiții) sesizări. De asemenea s-au înregistrat un număr de 192 
solicitări informaţii de mediu, toate rezolvate favorabil. 
Aceste solicitări de informatii s-au referit în general la informaţii privind: Programul Casa Verde, 
Fondul pentru mediu, procedurile de reglementare, „Programul Rabla”, gestionarea deşeurilor, 
date arii protejate, extinderi reţele de canalizare şi apa, gestionarea ambalajelor, etc. APM 
Covasna a răspuns favorabil solicitanţilor, având în vedere OM MAPM nr. 1182/2002 pentruH
aprobareaH MetodologieiH deH gestionareH şiH furnizareH aH informaţieiH privindH mediul,H deţinutăH deH
autorităţileH publiceH pentruH protecţiaH mediuluiH (prinH disponibilizareaH informaţieiH sauH
direcţionareaH cătreH alteH autorităţiH publiceH careH deţinH informaţiaH solicitată), neexistândH
răspunsuriHnefavorabile (prinHrespingereaHsolicitării).  
In perioada de raporatare au apărut  un număr de 128 articole în presa locală, având ca tematică 
protecţia mediului. 
AfişareaHpeHsite-ulHinstituţieiHaHinformaţiilorHdeHinteresHpublicH
Pe site-ul APM Covasna http://apmcv.anpm.ro  sunt afişate toate informaţiile de interes public. 
Acesta cuprinde printre altele:  
• rapoartele de starea mediului, informaţii privind procedurile de solicitare a actelor de 

reglementare, actele de reglementare şi deciziile emise de APM Covasna, anunţuri publice, 
formulare de raportare la uleiuri uzate, ambalaje, ancheta statistica, proiecte de mediu, 
dezbateri publice, buletine zilnice şi lunare privind calitatea aerului ambiental precum şi 
informaţii privind proiectele în care este implicată APM Covasna. 

• au fost actualizate informatiile privind protecţia naturii în judeţul Covasna fiind incluse 
informaţii privind reţeaua Natura 2000 în judeţul Covasna şi informaţii privind ariile 
protejate de interes naţional, informaţii privind managementul ariilor naturale protejate, date 
legate de custozii Natura 2000 şi centrele de reabilitare din judeţul Covasna. 

• A fost postat pe site-ul oficial al APM Covasna comunicate privind înregistarea 
producătorilor de baterii şi acumulatori şi de EEE  

• Au fost afişate pe site-ul oficial al APM informaţii legate de realizarea diferitelor baze de 
date în domeniul gestionării deşeurilor; 

• A fost postat pe site-ul oficial al APM comunicatul referitor la atenţionarea privind arderea 
miriştilor; 

De asemenea sunt afişate drepturile cetăţeanului la informaţia de mediu, comunicatele de presă, 
precum şi alte documente descărcabile. 
ImplementareaHşiHadministrareaHSistemuluiHNaţionalH InformaţionalH IntegratHdeHmediuH înHcadrulH

agenţieiH

Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului urmăreşte prin implementarea proiectului SIM -  
"Sistem Integrat de Mediu" să gestioneze, să prelucreze şi să analizeze într-un mod unitar toate 
informaţiile din domeniul protecţiei mediului. APM Covasna, nu are în cadrul proiectului 
responsabilităţi directe, în acest context acţionând în conformitate cu instrucţiunile primite de la 
ANPM. Astfel s-a realizat evaluarea tehnică a componentelor hardware existente în cadrul 



instituţiei pentru identificarea necesarului de echipamente pentru funcţionalitatea sistemului şi au 
fost desemnate persoanele responsabile din partea APM pentru implementarea acţiunilor impuse 
de beneficiarul proiectului respectiv realizarea simulărilor de gestiune şi operare informaţii şi 
date, transmiţând şi puncte de vedere privind funcţionalitatea. Personalul din APM a participat la 
toate instruirile oragizate de managementul proiectului şi asistă operatorii economici la 
înregistrarea/creearea accesului în diferitele domenii ale aplicaţiei SIM. 

5. Compurtimentul Buget, Finunţe, A6ministrutiv 
 

Execuţia bugetară în cursul anului 2017 conform bugetului repartizat este după cum urmează: 
Titlu Cheltuieli Cod Total 

cheltuieli 

Trim. I Trim. II Trim. 

III 

Trim. 

IV 

Cheltuieli de personal 10 1472153 343110 355930 383770 389343 

- salarss bază 10.01.01 1121611 260300 270300 292500 298511 

- spor pentru  condsţss de muncă 10.01.05 82463 19500 20000 21000 21963 

- sndemnszaţss de delegare 10.01.13 936 340 340 170 86 

- contrsbuţss de assgurărs socsale de stat 10.03.01 188423 44160 45820 48600 49843 

- contrsbuţss de assgurărs de şomaj 10.03.02 5881 1400 1450 1600 1431 

- contrsbuţss de assgurărs socsale de sănătate 10.03.03 61716 14530 15080 15900 16206 

- contrsbuţss de assgurărs pentru accsdente de 

muncă şs bols professonale 

10.03.04 2130 500 520 590 520 

- contrsbuţss pentru concedss şs sndemnszaţss 10.03.06 8993 2380 2420 3410 783 

Cheltuieli cu bunurile si serviciile 20 266985 69652 52302 74170 70861 

- furnsturs de bsrou 20.01.01 13994 3000 4500 3500 2994 

- matersale pentru curaţense 20.01.02 5998 1500 1500 1500 1498 

- încalzst, slumsnat ss forţă motrscă 20.01.03 69840 25000 20000 10000 14840 

- apă, canal şs salubrstate 20.01.04 3014 1000 1000 800 214 

- carburanţs şs lubrsfsanţs 20.01.05 26595 4800 4800 8800 8195 

- psese de schsmb 20.01.06      

- poştă, telecomunscaţss, radso, tv, snternet 20.01.08 12496 3000 3000 3000 3496 

- matersale şs prestărs servscss cu caracter 

funcţsonal 

20.01.09 29984 4000 5000 17000 3984 

- alte bunurs şs servscss pentru întreţsnere şs 

funcţsonare 

20.01.30 65998 6000 6000 25000 28998 

- Bunurs de natura obsectelor de snventar 20.05.30 6145 5000 1145 0 0 

- deplasărs snterne, detaşars, transferars 20.06.01 5997 4000 1997 0 0 

- Pregătsre professonală 20.13 2000 2000    

- protecţsa muncss 20.14 1942 500 500 500 442 

- prsme de assgurare 20.30.03 16490 3360 2860 4070 6200 

- alte cheltusels cu bunurs şs servscss 20.30.30 6492 6492    

Proiect CAMARO- D 58.01 149833 14713 39504 24888 70728 

Proiect WOLFLIFE 58.15 47098  17854 15746 13498 

Mobilier, aparatură birotică 71.01.03 4579 0 0 4579 0 

TOTAL  1940648 427475 465590 503153 544430 

APM Covasna a cheltuit conform bugetului repartizat, având achitate salariile și toate facturile 
către furnizori. 
În anul 2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna are în derulare două proiecte cu 
finanțare externă nerambursabilă, respectiv WOLF LIFE în parteneriat cu APM Vrancea si APM 
Harghita cu perioadă de implementare 01.07.2014 – 30.04.2018 și CAMARO- D cu o perioadă 
de implementare ianuarie 2017–iunie 2019, precum şi LIFE URSUS care s-a încheiat la data de 
31.12.2013, dar cu o perioadă de monitorizare de 5 ani. 
Cheltuielile efectuate pe cele 3 proiecte sunt : 
1. Proiect WOLFLIFE – „LIFE 13 NAT/RO/000205 – Implementarea celor mai bune practici 
pentru conservarea în situ a speciei Canis lupus la nivelul Carpaţilor Orientali”, cu 
următoarele obiective: 
• Menţinerea actualului statut de conservare al populatiei carpatice de lup, prin aplicarea în 

arealul proiectului a celor mai bune practici şi activităţi demonstrative şi promovarea 
acestora la nivel naţional; 



• Elaborarea Planului Național pentru Managementul lupului 

• Prevenirea declinului populaţiei de lupi, datorat mortalitatii cauzate de boli infecțioase, 
parazitare si/sau virale, a braconajului și a diminuarii bazei trofice; 

• Prevenirea şi reducerea conflictelor dintre lupi şi localnici; 

• Menţinerea actualului statut de conservare în cele 19 situri Natura 2000 suprapuse 
arealului proiectului; 

• Imbunătățirea imaginii speciei în rândul comunităților locale la nivel regional și național; 

Stucturu 6e implementure u proiectului: 
• Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea – beneficiar coordonator 

• Agenția pentru Protecția Mediului Covasna – beneficiar asociat 

• Agenția pentru Protecția Mediului Harghita – beneficiar asociat 

• Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice - beneficiar asociat 

Scopul acestui proiect este conservarea pe termen lung a celei mai reprezentative populaţii de 
lupi din Carpati şi îmbunătăţirea coexistenţei acestora cu omul. 
Lupii sunt prădători naturali ai ungulatelor care trăiesc în pădurile din Romania. Trăiesc în haite 
şi au nevoie de teritorii vaste pentru a putea supravieţui. În Romania, multe aspecte importante 
referitoare la etologia lupilor (numărul mediu de indivizi dintr-o haită, numărul de haite şi 
mărimea teritoriilor) sunt încă necunoscute. Atitudinea oamenilor faţă de lupi variază foarte mult. 
Vânătorii şi crescătorii de animale pot intra în conflict cu lupii din cauza prădătorismului asupra 
animalelor sălbatice şi domestice.  Existenţa pe viitor a lupilor în Carpati depinde de o serie de 
factori care vor forma obiectul central al proiectului, iar informaţiile noi obţinute vor forma 
bazele unei conservări şi unui management de succes al acestei specii pe plan national. 
Data de debut: 01.07.2014    
Data de finalizare: 30.04.2018 
Total buget proiect: 942.902  € 
Contribuţia Comisiei Europene: 707.175 €   ( = 75 % din total buget eligibil) 
Bugetul proiectului pentru APM Covasna este estimat total la 136.890 Euro din care 34.298 Euro 
cofinanţare, iar 102.592 Euro reprezinta contribuţia UE. 
În anul, APM Covasna a cheltuit următoarele sume: 
-   47.098,00 reprezentând cofinanţarea 

- 117.439,10 reprezentând contribuţia comisiei europene 

Fondurile au fost cheltuite conform graficului de derulare al activităților proiectului 
2. Proiect CAMARO- D – „Cooperare pentru practici avansate de management al impactului 
utilizării terenurilor asupra regimului apelor din bazinul hidrografic al Dunării”, cu 
următoarele activități: 

WP 1 – management de proiect (coordonarea și monitorizarea implementării proiectului, 
management financiar) 
WP 2 – comunicare ( elaborare strategie de comunicare, website proiect, publicații, 
evenimente mass-media, conferințe, workshopuri, instruiri ) 
WP 3 – Dunărea investigativă  - analiză calitativă și cantitativă a bazei de cunoștințe actuale 
luând în considerare interdependențele între utilizarea terenurilor (agricultură / pășuni / 
silvicultură), respectiv, de acoperire cu vegetație și a resurselor de apă (cu accent pe torenți, 
râuri, ape subterane din zone de captare), ținând cont de schimbările viitoare datorate 



schimbărilor climatice (creșterea inundațiilor, eroziuni, secetă, specii de plante invazive);  
analiză politici, instrumente/strategii și guvernanță la nivel național/UE /regional/local; 
analiza celor mai bune practici existente 
WP 4 – Dunărea explorativă - în 3 grupuri de acțiune-pilot sunt investigatea 
interdependențele dintre: 1) Utilizarea terenului, acoperirea cu vegetație și apa subterană; 2) 
Utilizarea terenului, acoperirea cu vegetație de-a lungul torenților, râurilor mici și a 
bazinelor lor de captare - eroziune, inundații, compactarea solului, scurgerile de suprafață și 
poluare; 3) Utilizarea terenului, acoperirea cu vegetație de-a lungul râurilor - eroziunea 
solului, inundații, compactarea solului, scurgerile de suprafață, poluarea. Activități 
prevăzute: Modelare si monitorizare, comparații privind eficacitatea scenariului; Dialoguri 
si ateliere de lucru cu părțile interesate relevante; implementarea acțiune pilot. 
APM Covasna va face parte din grupul de acțiune nr. 3, împreună cu Administrația 
Națională a Pădurilor. Grupul va fi coordonat de Administrația Națională de Meteorologie. 
Activitățile vor fi desfășurate într-o zonă pilot din bazinul hidrografic al râului Negru, din 
județul Covasna. APM Covasna a cooptat ca și partener asociat în acest proiect și Sistemul 
de Gospodărire a Apelor Covasna.  
WP 5 – Dunărea Vizionară - Elaborare ghid cu set de bune practici și punere în aplicare a 
unora dintre bune practici în cadrul zonelor pilot. 
WP 6 – Dunărea Progresivă - dezvoltarea unui catalog transferabil pentru politicieni cu 
recomandări și standarde comune în bazinul Dunării pentru utilizarea terenurilor /acoperirea 
cu vegetație și a managementului riscului de inundații; elaborarea  "Planului de Utilizare 
Durabilă a Terenurilor"; organizarea de sesiuni tematice pentru Conferința Finală. 
Proiectul este inițiat de Ministerul Federal al Austriei pentru Agricultură, Păduri, Mediu și 
Managementul Apelor. Consorţiul proiectului este format din 22 de instituţii şi autorități 
publice cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului, gospodăririi apelor, gospodăririi 
pădurilor, meteorologiei, institute de cercetare şi de educație din ţările din bazinul Dunării 
(Austria, Germania, Slovenia, Ungaria, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Serbia), organisme cu 
responsabilități la nivel local, regional și național. 
În acest consorțiu sunt 5 parteneri români: 3 parteneri finanțatori, Agenția pentru Protecția 
Mediului Covasna, Administrația Națională de Meteorologie și Regia Națională a Pădurilor  
ROMSILVA și doi parteneri strategici asociați, respectiv Sistemul de Gospodărire a Apelor 
din județul Covasna (cooptat de APM Covasna) și Universitatea de Stiinte Agronomice si 
Medicina Veterinara din Bucuresti – Facultatea de Imbunătățiri Funciare si Ingineria 
Mediului, Bucuresti (cooptată de ANM) 
Liderul proiectului este Ministerul Federal al Austriei pentru Agricultură, Păduri, Mediu şi 
Managementul Apelor, Viena, Austria. 
Proiectul are durata de 30 de luni și se derulează în perioada ianuarie 2017 – iulie 2019. 
APM Covasna a implicat ca și partener asociat în proiect, Sistemul de Gospodărire a Apelor 
din județul Covasna. Totodată, consorțiul proiectului mai are 2 parteneri români, respectiv 
Administrația Națională de Metrologie și Admionistrația națională a Pădurilor. 
Bugetul total al proiectului este de 2.605.000,00 Euro din care APM Covasna are un buget 
de 135.000,00 Euro. Conform regulamentului Programului INTERREG- DTP, contribuția 
proprie este de 15% din acest buget (20.250,00 Euro), iar 85% reprezintă buget FEDR. 

În anul 2017, APM Covasna a cheltuit suma de 149.832,89 lei astfel: 
- 58.01.01  =  22.383,41 lei (cofinanțare) 
- 58.01.02 = 126.855,31 lei (contribuție FEDR) 
- 58.01.03 =        594,17 lei (cheltuieli neeligibile) 
3. Proiect LIFEURSUS – „Cele mai bune practici şi acţiuni demonstrative pentru conservarea 
populaţiei de Ursus arctos din zona central-estică a Carpaţilor Orientali”, cu următoarele 
obiective: 

- menţinerea actualului statut de conservare a populaţiei carpatice de urs brun prin 
aplicarea în arealul proiectului a celor mai bune practici şi activităţi demonstrative şi 
promovarea acestora la nivel naţional 



- prevenirea declinului populaţiei de urs brun datorat braconajului, habituării şi 
mortalităţii juvenile 
- prevenirea şi reducerea conflictelor dintre urs şi localnici 
- menţinerea actualului statut de conservare în cele 15 situri Natura 2000 suprapuse 
arealului proiectului 
Zona de implementare: Judeţele  Vrancea, Covasna, Harghita  
Data de debut: 15.01.2010    
Data de finalizare: 20.12.2013 
Beneficiar: Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea  

Parteneri:  
• Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna  

• Agenţia pentru Protectţa Mediului Harghita 

• Asociaţia Pentru Conservarea Diversităţii Biologice – Vrancea 

• Asociaţia pentru Conservarea Valorilor Naturii - Harghita 

Total buget proiect: 515.066  € 
Contribuţia Comisiei Europene: 386.300 €   ( = 75 % din total buget eligibil) 
Contribuţia Ministerului Mediului: 119 500 €   (pentru APM Vrancea: 65 000 Euro, pentru APM  
Covasna: 49 000 Euro, pentru APM Harghita: 5 500 Euro) 
Bugetul proiectului pentru APM Covasna a fost estimat la 163.817 Euro din care 49.000 Euro 
cofinanţare, iar 114.817 Euro reprezintă contribuţia UE. 
În anul 2017, APM Covasna a cheltuit 1.368,35 lei din tranşa a III de la Comisia Europeană.  
 
Totalul încasărilor din tarife de mediu pe anul 2017 a fost de 302.837 lei. 
Dezvoltureu resurselor umune – Instruirea profesională a personalului din subordine 
Situuţie posturi vucunte şi temporur vucunte:  
În această perioadă, la APM Covasna au fost mai multe mișcări de personal. 
A fost organizat, în luna februarie 2017, un concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant 
de la Compartimentul Calitatea factorilor de Mediu.  
În lunile mai, iunie și iulie, au fost plecări din instituție, prin pensionare (1 funcționar public și 1 
angajat contractual), transfer (1 funcționar public) și demisie (1 funcționar public). 
În luna iulie a fost organizat un concurs de ocupare a unui post vacant de consilier superior în 
cadrul Serviciului Avize, Acorduri, Autorizaţii, și un concurs de promovare în grad profesional, 
un consilier asistent promovând la consilier principal, la Serviciul Monitorizare și Laboratoare. 
Începând cu luna octombrie 2017, un consilier superior de la Serviciul Monitorizare și 
Laboratoare a solicitat suspendarea raporturilor de serviciu pentru interes personal. 
Din luna decembrie 2017, un consilier principal de la Serviciul Monitorizare și Laboratoare a fost 
transferat la Instituția Prefectului Județului Covasna. 
Față de situația din perioada de raportare trecută, la momentul raportului situația este următoarea: 
Posturi vacante: 

- 1 post de şef serviciu Monitorizare şi Laboratoare (vacant, a fost ocupat temporar pînă pe 
30.06.2017); 
- 1 post contractual de referent, la Serviciul Monitorizare și Laboratoare; 
- 1 post consilier principal, la Serviciul Monitorizare și Laboratoare; 
- 1 post consilier asistent la Compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu; 
- 1 post de referent superior la Compartimentul Buget, Finanțe, Administrativ și Resurse 
Umane 

Posturi temporar vacante: 
- 1 post de consilier superior la Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii - suspendarea 
raporturilor de serviciu pentru interes personal, vacantat începând cu luna septembrie; 



- 1 post de consilier superior la Serviciul Monitorizare și Laboratoare – suspendarea 
raporturilor de serviciu pentru interes personal; 
- 1 post de consilier principal la Compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu – 
suspendarea raporturilor de serviciu pentru interes personal – dar ocupat temporar; 

În total, există în acest moment 7 posturi vacante și temporar vacante neocupate. 
Având în vedere fondurile bugetare existente pe anul 2017, personalul din cadrul APM Covasna 
a participat la seminarii, conferinţe, trainning-uri, work-shop-uri, instruiri şi sesiuni de informare 
în domeniul în care activează, organizate de către ANPM sau ANFP, în limita acestor fonduri ori 
din fondurile proiectelor în derulare - în cazul funcţionarilor publici implicaţi în proiecte. 
În această perioadă, APM Covasna şi-a desfăşurat activitatea cu personalul existent, făcând tot 
posibilul să nu fie afectat bunul mers al activităţii instiţuţiei. 
Alte activități derulate de APM Covasna în 2017: 
- În perioada 15 octombrie 2016-10 iunie 2017 specialiştii din cadrul APM Covasna au 

participat activ în campania de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice 
şi a celor de baterii şi acumulatori, organizat prin proiectul “Olimpiada deşeurilor”. Proiectul 
a fost implementat de către CCR Logistics System Ro în parteneriat cu operatorul de 
salubritate SC TEGA SA, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Covasna şi APM Covasna; 

- Participare la seminarii organizate în cadrul proiectului N4D, “Demonstrarea și promovarea 
valorilor naturale pentru a sprijini procesul decizional în România” (Nature for Decision-
making sau Natura în deciziile publice); 

- Reprezentanţi ai APM Covasna au participat la întâlniri de lucru în cadrul proiectului GPP 
Best -  Best practices exchange and strategic tools for GPP" (LIFE14 GIE/IT/000812, Axa 
“Guvernanță și informare”); 

- Implicarea specialiştilor APM în derularea proiectului „Sistem de Management Integrat al 
Deşeurilor în judeţul Covasna”, prin care în perioada 2013-2014 au fost închise şi ecologizate 
2 depozite de deşeuri menajere de tip”clasa b” în mediu urban, care au sistat activitatea de 
depozitare în 16 iulie 2009. În perioada 2015-2016 au fost finalizate lucrările de închidere a 
celor două depozite municipale neconforme cu perioadă de tranziţie, cu termen de sistare a 
depozitării 16 iulie 2017. În decembrie 2015 au fost finalizate lucrările de construcţie a 
Centrului de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Covasna, care începând cu luna 
octombrie 2017 este funcțional, obținând Autorizație integrată de mediu; 

- Activitatea de conştientizare şi informare a publicului desfăşurată de APM Covasna a avut şi 
anul acesta o pondere importantă, considerând-o deosebit de importantă pentru educarea 
copiilor şi a publicului larg, precum şi pentru a oferi acces reprezentanţilor instituţiilor, ai 
operatorilor economici, primăriilor, ONG-uri din judeţul Covasna la informaţia de mediu. În 
acest context au fost organizate activităţi comune cu şcolile din judeţ cu ocazia săptămânii 
„ŞcoalaH altfel”, cu ocazia „Zilei mediului - 5 iunie” s-a organizat ziua porţilor deschise, 
APM se implică şi în activitatea de practică a studenţilor din învăţământul superior, 
acceptând anual studenţi în practică; 

- Susţinerea implementării PROGRAMUL CASA VERDE - persoane fizice: în 2016 a fost 
reluat „Programul privind instalarea sistemelor de incălzire care utilizează energie 
regenerabilă inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire”, beneficiari 
persoane fizice. În sesiunea de depunere a dosarelor 10.10-24.10.2016 judeţul Covasna a avut 
un buget de 835.626.00 Lei, suma în care s-au încadrat 139 de dosare de la beneficiari, 
înregistrate în format electronic la sediu APM Covasna. Delurarea sesiunii s-a desfășurat în 



continuare și în anul 2017 prin semnarea contractelor cu beneficiarii dosarelor acceptate de 
către AFM-BUCUREȘTI, un număr de 96 de contracte fiind semnate și trimise la AFM. Până 
în prezent au fost depuse un număr de 41 de doasre de decontare de către beneficiari; 

- S-a pus accent pe creşterea calităţii actelor de reglementare emise de către APM Covasna; 

- Planul de acţiuni pe anul 2017 pentru realizarea obiectivelor derivate din Programul de 
Guvernare 2017-2020 s-a întocmit în conformitate cu cerinţele capitolului „Mediu” al 
Programul de Guvernare 2017-2020; 

- În perioada de raportare specialiștii ai APM Covasna au participat la întâlnirile de lucru în 
cadrul proiectului „Formarea profesională a personalului autorităţilor competente pentru 
protecţia mediului, etapa a II-a”, la Bucureşti şi Bacău; 

- În noiembrie 2017 specialiștii ai APM Covasna au participat la conferința regională 
“Societatea Europeană a Reciclării-Managementul Deșeurilor&Autorizațiile de Mediu” -Alba 
Iulia; 

- Participarea la seminarul regional privind Dezvoltarea Durabilă – Miercurea Ciuc – 
noiembrie; 

- Participarea la conferința privind economia circulară – București - octombrie 

- Sprijinirea tuturor proiectelor de mediu iniţiate de autorităţile locale prin asigurarea de 
prioritate în procedurile de reglementare ale acestor proiecte; 

- Specializarea continuă a personalului prin asigurarea participării la cursuri specifice, 
conferinţe şi simpozioane în limitele bugetului alocat. 

 
Director Executiv 

Gheorghe NEAGU 
 

Punctul 3.  

RAPORT 
privind activitatea Direcţiei Judeţene pentru Sport 

 şi Tineret Covasna în anul 2017 
 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna este un serviciu public deconcentrat în 
subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului care are atribuţii stabilite prin Legea Educaţiei 
fizice şi sportului nr.69/2000, modificată şi completată ulterior, Legea tinerilor 350/2006 modificată 
şi completată ulterior, Legea voluntariatului nr. 195/2001 modificată şi compeltată ulterior, precum 
şi HG nr. 11/09.02.2013 privind organizarea şi functionarea MTS. 

 D.J.S.T. Covasna pe baza Programului de Guvernare precum şi a Strategiei de organizare şi 
dezvoltare a activităţii de educaţie fizică şi sport din judeţul Covasna pornind de la realităţile 
existente în mişcarea sportivă covăsneană, în anul 2017 s-au întreprins măsuri care vizează în 
principal perfecţionarea organizării şi înbunătăţirii conţinutului întregii activităţi, realizarea 
principalelor atribuţii, în centrul atenţiei situându-se asigurarea organizatorică şi materială a 
acţiunilor sportive proprii, sprijinirea unităţilor sportive din judeţ, rezolvarea problemelor unităţilor 
sportive şi a sportivilor. 



Activitatea sportivă a fost organizată pe 3 programe: 

a)    Promovarea sportului de performanţă 
b)    Sportul pentru toţi  
c)    Întreţinere, funcţionare şi dezvoltarea bazei materiale sportive 

 
u) Anulizu reulizării obiectivelor şi in6icutorilor 6in progrumul „Promovureu 

sportului 6e performunţă” 
 

Pentru anul 2017, DJST Covasna a stabilit o serie de obiective şi indicatori de performanţă 
pentru sporirea prestigiului judeţului pe plan naţional şi internaţional prin susţinerea ramurilor de 
sport şi stimularea sportivilor de înaltă performanţă internaţională cât şi a celor de interes naţional 
practicate în judeţul nostru.  

Pentru îndeplinirea acestor obiective s-a acţionat în următoarele direcţii: 
1. Nominalizarea şi susţinerea pregătirii speciale a sportivilor cu reale perspective de 

calificare şi participare la Jocurile Olimpice de vară 2020, Campionate mondiale, 
Europene şi Balcanice în principal la ramuri sportive precum atletism, lupte libere-fete, 
înot, etc.în general sporturile olimpice 

2. Susţinerea activităţii sportive de performanţă la nivel judeţean, în perspectiva promovării 
la cel mai înalt nivel naţional. 

  
În 2017 nu au fost alocate fonduri din transferuri de către Ministerul Tineretului şi Sportului către  

DJST Covasna. 
 
    MEDALII OBŢINUTE LA COMPETIŢII INTERNAŢIONALE OFICIALE 

 
Sportivi în loturile naţionale: 
Alpinism-escalada:  Santa Robert, Nagy Judit, Korodi Henrietta 
Atletism: Bobocea Claudia, Trofin Cosmin, 
Baschet : Annemarie Părău, Kilin Tunde, Ancuţa Stoenescu, Teodora Neagu, 
Ecvestra: Bartha Eduard 
Înot : Raluca Artenie 
Ju-jitsu: Lascu Vlad, Bejenaru Vasilica,  
Karate: Zimermann Roland, 
Lupte Libere: Incze Kriszta, Linguraru Mădălina, Adina Popescu, 

Mester-Nagy Vivien, Orban Norbert 
Motociclism: Tompa Krisztián, Ördög Zoltán, 
Triatlon-Duatlon: Daniel Attila 
Tenis de masa: Mike Boroka 
 

Aur Argint Bronz 
ALPINISM 1 - Campionat Balcanic 1- Campionat Balcanic 1- Campionat Balcanic 
ATLETISM   1- Campionat Balcanic 1- Campionat Balcanic 
ECVESTRA  1- Campionat Balcanic  

JU JITSU 1 - Campionat European   
5 - Campionat Balcanic 

1- Campionat Balcanic 2- Campionat Balcanic 

KARATE 11- Campionat Mondial  
6- Campionat European 

9- Campionat Mondial  
6- Campionat European 

19 - Campionat Mondial   
3- Campionat European 

LUPTE LIBERE  2- Campionat Balcanic 1-Campionat European     
2- Jocurile Francofone 

TRIATLON - 
DUATLON 

1- Campionat European  1- Campionat European 

TOTAL 25 21 30 



MEDALII OBŢINUTE LA CAMPIONATELE NAŢIONALE ŞI  CUPA ROMÂNIEI  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Anulizu reulizării obiectivelor şi in6icutorilor 6in progrumul „Sportul pentru 
toţi” 

Obiectivul principal în acest program la reprezentat crearea unui cadru social şi 
organizatoric favorizant, susţinut de DJST Covasna în parteneriat cu Asociaţiile  Sportive din judeţ, 
cu filiala Covasna a Academiei Olimpice Române, cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Consiliile 
locale pentru stimularea şi sprijinirea practicării activităţilor fizice şi sportive de către un număr cât 
mai mare de cetăţeni într-un cadru organizat în vederea menţinerii sănătăţii.   
 Astfel s-au organizat competiţii sportive de mare anvergură cum ar fi: Zilele Sportive Sf. 
Gheorghe, Ziua de alergare Gall Lajos ed.XXVII, Semimaratonul Sfantu Gheorghe, Crosul 
Tineretului,  Crosul Copiilor, Cupa Sprint, Cupa Eu Înot precum şi Campionatele Judeţene Şcolare la 
ramurile sportive: atletism, baschet, handbal, fotbal, rugby, tenis de masă, şah, cât şi Crosul Olimpic, 
Zilele Comandăului, Zilele Vălcelelor, Cupa Zilele oraşului Covasna, pentru care s-au incheiat 
protocoale de parteneriat. 
         Prin acţiunile organizate, a fost atrasă o mare parte a populaţiei, la activităţi de practicare a 
sportului pentru sănătate şi recreere, precum şi menţinerea şi valorificarea tradiţiilor în domeniul 
sportului pentru toţi. 
 

c) Anulizu reulizării obiectivelor şi in6icutorilor 6in progrumul „Întreţinere, 
funcţionure şi 6ezvolture u buzei muteriule sportive”  

La sediul D.J.S.T. Covasna există 4 terenuri de tenis de câmp, un teren sintetic de minifotbal cu  
instalaţie de nocturnă. Prin prestarea de servicii către terţi obţinem venituri proprii. 
 

 Stu6iul reulizării protocoulelor suu convenţiilor 6e purteneriut încheiute cu primăriile, 
inspectorutele şcolure ju6eţene şi ulte instituţii 
 În anul 2017  s-au încheiat un număr de 70 protocoale de colaborare în parteneriat cu 
administraţiile publice locale, asociaţiile şi cluburile sportive din judeţ 
 

Orgunizureu şi 6erulureu culen6urului sportiv locul şi ju6eţeun 
În cadrul programelor desfăşurate, principalul instrument de lucru l-a constituit 

“Calendarul Competiţional al Judeţului Covasna”. 

 Aur  Argint   Bronz  Totul  

Alpinism 2  4 6 
Atletism 3 2 2 7 
Baschet  1 1  2 

Ecvestra    1 1 
Futsal   1 1 
Judo  5 1 13 19 

Ju-jitsu 48 29 35 112 
Karate  40 37 37 114 
Karting 2 1 1 4 

Lupte libere  5 6 14 25 
Pescuit sportiv 1   1 

Squash   1 1 
Triatlon-Duatlon 2 1 1 4 

Tenis de masa  2  2 
  Totul: 109 80 110 299 



La realizarea calendarului sportiv de performanţă s-a ţinut seama de Planul anual de 
organizare şi desfăşurare a activităţii sportive din judeţ, urmărindu-se îndeaproape realizarea 
obiectivelor concrete ale ramurilor şi unităţilor sportive. 

La constituirea calendarului sportiv judeţean, asociaţiile sportive şi cluburile interesate în 
organizarea unor acţiuni sportive din judeţ au transmis propuneri privind întocmirea calendarului 
sportiv judeţean. 
 Pe parcursul anului s-au desfăşurat şi alte acţiuni neincluse iniţial în acest Calendar 
Competiţional, acţiuni organizate la nivelul oraşelor şi comunelor din judeţ. Trebuie remarcat 
Consiliul Local Tg.Secuiesc care a organizat un număr mare de competiţii locale tradiţionale. 
 Analiza realizării calendarului sportiv judeţean s-a efectuat trimestrial, iar lunar s-a raportat 
stadiul îndeplinirii acestuia la MTS 
 
Nr. 
crt. 

DENUMIREA INDICATORULUI 
 
PROPUS 

 
REALIZAT  

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

din care      b) finanţate 

140 
 

125 

 
a)  115 

        b) 95 
2 Valoarea totală a cheltuielilor efectuate pentru organizarea 

şi desfăşurarea comp. sp. prev. în calendarul DJST 
60.000 59169 

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

480 622 

4 Număr total de comp. org. în judeţ, altele decât cele 
prevăzute în calendarul sportiv al DJST 

 6 

  
 Deasemenea, am prezentat trimestrial Instituţiei Prefectului Judeţului Covasna modul de 
îndeplinire a obiectivelor. 
 

Situuţiu sportului şcolur 6in ju6eţ şi propuneri 6e optimizure u ucestuiu 
La nivelul judeţului activitatea sportivă şcolară se desfăşoară la 2 Cluburi Sportive 

Şcolare. Aceste două unităţi sunt: 

1.Clubul Sportiv Şcolur 6in Sf. Gheorghe cu următoarele secţii: atletism, baschet fete şi 
băieţi, handbal fete şi băieţi, lupte libere fete şi băieţi, tenis de masa fete si băieţi. 

2. Liceul Teoretic Nugy Mozes Tg.Secuiesc cu următoarele secţii: baschet băieţi, 
handbal fete, judo, tenis de masă.   

În cadrul programului „Sportul pentru Toţi”, Inspectoratul Şcolar Judeţean a organizat 
campionate judeţene şcolare la toate ramurile sportive ce se practică în judeţ: atletism, baschet, 
handbal, fotbal, volei, tenis de masă, şah, badminton, gimnastică, DJST asigurând premiile (cupe 
şi medalii) primilor  trei clasaţi. 

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

Situuţiu constituirii usociuţiilor ju6eţene pe rumură 6e sport, precum şi u usociuţiilor 
sportive fără personulitute juri6ică 

DJST Covasna, începând cu anul 2002, a sprijinit acţiunea de transformare, reorganizare 
şi constituire a structurilor sportive în conformitate cu prevederile Legii 69/2000, în scopul 
organizării activităţii sportive prin cluburi, asociaţii sportive fără personalitate juridică, asociaţii 
judeţene pe ramuri de sport. În judeţul Covasna sunt constituite 4 Asociaţii Judeţene pe ramură 
de sport:   

- Asociaţia judeţeană de Atletism 
- Asociaţia judeţeană de Baschet 
- Asociaţia judeţeană de Fotbal 
- Asociaţia judeţeană Sportul pentru Toţi 



 
Asociaţii sportive fără personalitate juridică la 31 decembrie 2017 sunt în număr de 145 

dintre care  72 sunt asociaţii sportive şcolare. 
În anul 2017  au fost înfiinţate 7  asociaţii sportive fără personalitate juridică. 
 
Apreciereu şi evuluureu situuţiei personulului suluriut cu utribuţii în 6omeniu                                
Printr-o muncă colectivă, personalul cu atribuţii în domeniul sportului împreună cu 

conducerea, au coordonat şi îndrumat activitatea sportivă a Judeţului Covasna, achitându-se  de 
sarcinile avute. 

 
Situuţiu şi mo6ul 6e funcţionure u sistemului 6e me6icină sportivă şi usistenţă 

me6iculă în ju6eţ (usistenţă me6iculă lu untrenumente şi competiţii, ucor6ureu uvizului 
me6icul, etc) 

 
În judeţul Covasna nu există un cabinet propriu-zis de medicină sportivă, asistenţă 

medicală la competiţiile sportive fiind asigurată de un singur medic de specialitate în persoana dr. 
Bencze Sarolta, pensionara şi 2 asistenţi medicali. 
 Acordarea avizului medical pentru sportivi se efectuează conform unor programări 
stabilite de comun acord cu asociaţiile sportive şi  cluburile din judet. 
 

Măsuri şi mo6ulităţi 6e în6rumure şi control în teritoriu 
În cursul anului 2017, în baza programării vizitelor la structuri sportive şi la 

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

 

Reluţiu şi sprijinul ucor6ut 6e Direcţiu ju6eţeună, clubului 6in subor6ineu MTS 
usociuţiilor ju6eţene pe rumură 6e sport şi celorlute structuri sportive, conform legii 

D.J.S.T. Covasna şi în anul 2017 a acordat sprijin Clubului Sportiv Municipal din toate 
punctele de vedere. Împreună am organizat competiţiile: „Cupa 1 Iunie” la handbal, „Cupa 
Unirii” la futsaL, ,,Cupa CSM” la judo si jiu jitsu. 

Considerăm relaţia dintre D.J.S.T. şi C.S.M. ca fiind foarte bună.   
                       

Rolul şi implicureu Direcţiei ju6eţene în susţinereu şi orgunizureu uctivităţii sportive 
în comunele şi oruşele muri 

În cadrul programului Sportul pentru toţi, DJST Covasna a acordat sprijin financiar şi 
metodic în vederea organizării serbărilor oraşelor, acţiuni de mare anvergură.  Cu Primăriile 
orselor Sfantu Gheorgher, Covasna, comunelor Comandău, Valcele s-au organizat Zilele orasului 
sau comunei, acţiuni considerate de către participanţi ca fiind foarte reuşite. 

Tot cu sprijinul primarilor şi viceprimarilor, fiecare unitate sportivă a întocmit proiecte de 
calendar sportiv pe anul 2017, unde au fost cuprinse toate competiţiile sportive. 

 

Mo6ulităţi 6e coluborure cu orgunele u6ministruţiei publice locule, inspectorutul 
şcolur ju6eţeun, ulte instituţii implicute în sport 

Datorită unei conlucrări bune cu organele administraţiei publice locale, s-a reuşit ca 
sportivii să se bucure de o mai mare susţinere financiară. Astfel Consiliul Judeţean şi Primăria 
municipiului Sf. Gheorghe a acordat sprijin financiar echipei de baschet feminin Sepsi Sic din 
Liga Nationala, echipei de futsal div. A, echipei de fotbal OSK şi altor entitati sportive pe baza 
de proiecte. Menţionăm faptul că în anul 2017 Consiliul Local al municipiului Tg. Secuiesc a fost 



alături de sportul din zonă, susţinând material discipline ca: fotbal, handbal, baschet, tenis de 
masă, hochei, etc. 

 În vederea realizării obiectivelor propuse DJST Covasna a colaborat şi în cursul anului 
2017 cu Prefectura, Primăriile, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi cu diferite organizaţii, agenţi 
economici, persoane fizice şi juridice care au posibilitatea şi dorinţa de a contribui la susţinerea 
activităţii sportive din judeţ. 
 Împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean s-au organizat  campionate judeţene şcolare la 
toate ramurile sportive: atletism, baschet, handbal, fotbal, rugby,şah, tenis de masă şi pe această 
cale aducem mulţumiri inspectorului de specialitate Farkas Csaba, profesorilor şi antrenorilor din 
cadrul structurilor sportive judeţene. 
 Dorim să aducem mulţumiri instituţiilor şi firmelor care prin sprijinul lor, au contribuit la 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor sportive din judeţ. 

 
Pe data de 21.12.2017 într-un cadru festiv în Sala Sporturilor Szabo Kati, DJST Covasna 

în parteneriat CSM Sfântu Gheorghe a organizat ,,Gala Sportului Covăsnean,, în cadrul căreia a 
avut loc premierea celor mai buni 10 sportivi în anul 2017, antrenorii acestora alţi sportivi cu 
rezultate remarcabile . Au mai fost premiaţe echipele, cluburile, autorităţiile precum şi persoane 
implicate în fenomenul sportiv al judeţului. 

 
 Primii 10 sportivi: Incze Kriszta, Kisgyörgy Magor, Laşcu Vlad, Daniel Attila,  
Bejenaru Vasilică, Trofin Cosmin, Victor Ştefan, Bobocea Claudia, Orbán Norbert, Bartha 
Eduard, Sánta Róbert.  
 
 Sportivi:  Szabo Csongor - automobilism,  Godri-Părău Annemarie, baschet Sepsi SIC,   
Hadnagy Attila, fotbal Sepsi OSK, Covaciu Augustin, atletism veterani, Ciprian Anton tenis în 
scaun rulant . 
 
 
 Antrenori : - Mátéfi Árpád , CSM lupte libere 
   - Anghel Valentin, CSM atletism 
   - Oltean Petru, CSM ju jitsu 
   - Daniel I. Daniel, Tri-Aluta, triatlon-duatlon  
 
 Echipe: - Sepsi SIC , baschet fete seniori   - loc I CN 

- loc II Cupa României 
- CSS, baschet fete - loc IV CN U 13 
- Electrica, tenis de masa – loc IV Superliga 
- Sepsi OSK, fotbal a promovat în liga 1-a  

 
 Autorităţi, instituţii, cluburi : Consiliul Judeţean Covasna, Primăria Sfântu Gheorghe, 
Instituţia Prefectului Judeţul Covasna, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Covasna, IPJ Covasna, 
ISU Mihai Viteazul Covasna, Poliţia Locală Sf. Gheorghe, ISJ Covasna,  CSS Sf.Gheorghe 
 
 Pentru implicure în sport :  

- Rusz Istvan , manager Sepsi SIC, baschet 
- Mikes Zoran, antr. Sepsi SIC, baschet  
- Suciu Valentin,  antr. Sepsi OSK fotbal 
- Kulcsar Laszlo, antr. Sepsi OSK, fotbal 
- Bende Lajos, futsal 
- Farkas Attila, futsal 
- Preda Radu – Sc. Bibco Biborţeni SA 
- Nine George – SC Gedar Srl 
- Berszany Tibor – SC Bertis Srl 



- Dioszegi Laszlo – SC Madexport Srl 
- Tribel Istvan- SC Trist Srl 
- Fustos Imre – SC Aluco Srl. 

 
Anexa 1.  

Tubel Nominul cu protocoulele/conventiile 6e purteneriut incheiute cu DJST: 
 
Nr. 
Crt 

Partenerul Obiectul protocolului Perioada  
încheiată 

1. Primaria orasului Covasna Org. în comun a acţiunii „Memorialul 
Lorincz Zsigmond,, -schi alpin 

14-15.01.2017 

2. AS Viitorul  Sf.Gheorghe Org. în comun a acţiunii „Cupa Unirii”-
futsal 

21-22.01.2017 

3. ISJ Covasna Org. în comun a actiunilor din cadrul  
„ONSS” 

22.01-
06.05..2017 

4. Clubul de Şah Cavalerul 
Sf.Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii „Memorialul 
Sukosd Janos” -şah  

25.02.2017 

5. Palatul Copiilor 
Sf.Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii „Trofeul Gerar”-
schi alpin 

27.01.2017 

6. Asociaţia Sepsi ISE 
Sf.Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii ” Cupa SZTISZE 
”-ed.a V-a-baschet 

29.01.2017 

7. Școala Gimnaziala ,, Horn 
David ,, Comandau 

Org. în comun a acţiunii „Serbările 
Zăpezii”-schi alpin 

03.02.2017 

8. Clubul Nagy Mozes 
TG.Secuiesc 

Org. în comun comp.sportive”Memorialul 
Kelemen Attila”-tenis de masa 

18.02.2017 

9. Clubul Master Karate 
Sf.Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii „Cupa Master 
Karate” 

26.02.2017 

10. Liceul Tehnologic”Berde 
Aron”Sf.Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii”Cupa Berde 
Aron”-futsal 

3-4.03.2017 

11. Asociaţia Sepsi ISE 
Sf.Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii” Memorialul 
Ungvari Andras”-ed.a V-a-baschet 

05.03.2017 

12. ISJ Covasna Org. în comun a actiunilor din cadrul  
„ONSS” 

18.03-
01.04..2017 

13. CSS Sf.Gheorghe Org. în comun a acţiunii ”Cupa 
Mărțişorul” la gimnastică 

23.03.2017 

14. CSM SF.Gheorghe Cupa Selecționata seriilor- handbal 6-9.04.2017 

15. ISJ Covasna Org. în comun a actiunilor din cadrul  
„ONSS” 

7.04-7.05..2017 

16. Asoc.Club Sportiv de 
Bowling Sf.Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii ”Cupa Bussiens 
Ligue ,, 

08..04.2017 

17. CS Sport-All Org. în comun a acţiunii”Cupa Sport-All”-
karate 

08.04.2017 

18. AS Atletico Steaua 
Intorsura Buzaului 

Org. în comun a acţiunii „Cupa Stefan 
Miu”-fotbal 

28-30.04.2017 

19. AOR Filiala Covasna Org. în comun a acţiunii „Pentatlon 
Olimpic Scolar” 

05.04.2017 

20. AS Topspin  Org. în comun a acţiunii „Cupa Sfantu 
Gheorghe” 

08.04.2017 

21. Scoala Gimnaziala Org. în comun a acţiunii „Crosul 14.04.2017 



„Molnar Jozsias”Tg.Sec. Primaverii”„CupaMolnarJozsias 
22. Colegiul National Mihai 

Viteazul Sf.Gheorghe 
Org. în comun a acţiunii”Cupa de 
minifotbal”-futsal 

18.04.2017 

23. Clubul Copiilor Baraolt Org. în comun a acţiunii”Festivalul 
International de Dans si 
Gimnastica”ed.XX-a  

23.04.2017 

24. A.S.Gall Lajos 
Sf.Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii „Ziua de alergare 
Gall Lajos”ed.a 27-a 

29.04.2017 

25. AS Lic.T Nagy Mozes Org. în comun a acţiunii”Cupa KSE”-tenis 
de masa 

07.05.2017 

26. Clubul Copiilor 
Tg.Secuiesc 

Org. în comun a acţiunii „Concurs 
international de Majorete si Fanfara” 

08.05.2017 

27. Asoc.Club Sportiv de 
Bowling Sf.Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii ”Camp. Judetean” 12.05.2017 

28. AS Topspin Sf.Gheorghe Org. în comun a acţiunii „Cupa 
Sf.Gheorghe”tenis de masa 

14.05.2017 

29. Liceul Tehn.”Puskas 
Tivadar ”Sf.Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii „Cupa Prieteniei” 19.05.2017 

30. Liceul Tehn.”Constantin 
Brancusi”Sf.Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii „ScoalaAltfel” 19-21.05.2017 

31. CS Ciprian Org. în comun a acţiunii ”EU înot”- înot 20.05.2017 

32. ISJ Covasna Org. în comun a actiunilor din cadrul  
„ONSS”finala la lupte 

20.05..2017 

33. A.S.Sport For All -
Covasna 

Org. în comun a acţiunii”Crosul 
Primaverii” 

22.05.2017 

34. CS Club T13 Org. în comun a acţiunii”Cupa Izo Plus 
Building”-tenis 

26-28.05.2017 

35. CS Shiw Time 
Sf.Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii”Cupa 
LittleFighter”-ju jitsu 

03.06..2017 

36. AOR Covasna –
Sf.Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii „Crosul Olimpic” 06.06.2017 

37. Asociaţia Equites 
Sf.Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii”Zilele Sportive 
Sf.Gheorghe”ed.a XI-a 

9-11.06.2017 

38. AS MESZ Org. în comun a acţiunii ”Old Boys” 10.06.2017 

39. Palatul Copiilor 
Sf.Gheorghe 

Org. în comun a concursului national de 
karting ” Memorialul Codrut Morar si Jani 
Ferenc” 

18.06.2017 

40. Clubul de Şah 
Sf.Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii”Cupa 
Haromszek”-şah 

24.06.2017 

41. Primaria Valcele Org. în comun a acţiunii”Zilele Valcelelor 
”- 

1-2.07.2017 

42. Clubul Auto Crono 
Sf.Gheorghe 

Org. în comun a concursului 
„Camp.Regional de Coasta 

21..07.2017 

43. Primaria Comandau Org. în comun a acţiunii”Zilele comunei 
Comandau” 

5-6.08.2017 

44. Primaria orasului Covasna Org. în comun a acţiunii”Zilele orasului 
Covasna” 

1-3.09.2017 

45. Clubul Auto Crono 
Sf.Gheorghe 

Org. în comun a concursului „Speed 
Racing,, 

03.09.2017 

46. AS Gall Lajos Org. în comun a acţiunii ”Alergarea 23.09.2017 



Sf.Gheorghe Șugas”ed.a 6-a 
47. CSS Sf.Gheorghe Org. în comun a acţiunii”Memorialul 

Baczoni Pal”-la-lupte libere 
23-24.09.2017 

48. AS Gall Lajos 
Sf.Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii”Semimaratonul 
Sf.Gheorghe”ed.a XIV-a 

30.09.2017 

49. Liceul Tehn.”BSZB 
Baraolt 

Org. în comun a acţiunii „Cupa Erdovidek 
” 

7.10.2017 

50. Asociaţia Clubul Ciprian 
Sf.Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii”Cupa Sprint” -
înot 

7.10.2017 

51. ISJ Covasna Org. în comun a actiunilor din cadrul  
„ONSS” 

13.10-
11.11.2017 

52. CSM Sf.Gheorghe Org. în comun a acţiunii”Cupa CSM”-ju 
jitsu 

14.10.2017 

53. Asociaţia de turism si 
Ecologie Covalpin 

Org. în comun a acţiunii”Sugas Race”-
alergare montana 

14.10.2017 

54. CS Club T13 Org. în comun a acţiunii”Cupa Bakk 
Arpad”-tenis 

21-22.10.2017 

55. ISJ Covasna Org. în comun a acţiunii turneu de 
minifotbal 

06.11.2017 

56. AS Topspin  Org. în comun a acţiunii „Cupa 
AMATOUR” 

11.11.2017 

57. CSS Sf.Gheorghe Org. în comun a acţiunii”Cupa Gabriela 
Rotis- Nagy”handbal 

11-12.11.2017 

58. Asociaţia Clubul Sportiv 
Sport All Sf.Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii „Cupa Sport-
All”-karate 

18.11.2017 

59. Lic.T. Nagy Mozes 
Tg.Secuiesc 

Org. în comun a acţiunii ”Memorialul 
Dobolyi Aladar”-tenis de masa 

18.11.2017 

60. Clubul Auto Crono 
Sf.Gheorghe 

Org. în comun a concursului „Cupa 
CRCV,, 

19.11.2017 

61. Clubul de Şah Cavalerul 
Sf.Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii”Mem. Elekes 
Dezso„-şah 

24.11.2017 

62. AS Pro Sepsi Org. în comun a acţiunii”Cupa 
Pedagogilor”- baschet 

25.11.2017 

63. Col.Nat. Mihai Viteazul 
Sf.Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii”Cupa Unirii”-
futsal 

5.12.2017 

64. Clubul Sportiv Lic. Nagy 
Mozes Tg.Secuiesc 

Org. în comun a acţiunii”Cupa 
Tg.Secuiesc”-judo 

02.12.2017 

65. Asociaţia Sportiva Gall 
Lajos Sf.Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii”Crosul Mos 
Nicolae”ed.XXVII-a 

02.12.2017 

66. AS Viitorul  Sf.Gheorghe Org. în comun a acţiunii „Cupa Unirii”-
futsal 

3.12.2017 

67. ISJ Covasna Org. în comun a actiunilor din cadrul  
„ONSS” 

9-10.12.2017 

68. Primaria orasului Covasna Org. în comun a acţiunii „Mos Craciun,,  16.12.2017 

69. Asociaţia Clubul Shoto 
Team Sf.Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii”Cupa Mos 
Nicolae”-karate 

22.12.2017 

70. Asociaţia Sportiva Gall 
Lajos Sf.Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii ”Alergarea 
Sfarsitului de An,, 

28.12.2017 

 
 
Compurtiment tineret  



 
 În anul 2017, Compartimentul pentru tineret al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret 
(DJST) Covasna, a  inițiat și organizat proiecte și programe menite a îndruma, a motiva şi a crea 
mediul necesar dezvoltării armonioase a tinerilor covăsneni, avându-se în vedere atât implicarea 
civică, cât și dezvoltarea socială sau educativ-culturală. 
 Conform normelor de organizare și funcționare a Compartimentului Tineret din cadrul 
DJST Covasna, principalele modalități de sprijin prin care pot fi spriniti tinerii din jud. Covasna 
și formele asociative ale acestora sunt  Proiectele proprii și/sau în parteneriat ale DJST Covasna, 
Proiectele proprii și/sau în parteneriat ale Centrului de Tineret Sf.Gheorghe al DJST Covasna,  
Concursul Local de Proiecte, toate cu finanțare de la MTS și Proiectele proprii și/sau în 
parteneriat ale DJST Covasna și Proiectele proprii și/sau în parteneriat ale Centrului de Tineret 
Sf.Gheorghe al DJST Covasna fără finanțare de la MTS. 
 
 Pentru a răspunde punctual și realist nevoilor și așteptărilor organizațiilor 
neguvernamentale de tineret și implicit a tinerilor, în periou6u iunuurie-murtie 2017, 
Compartimentul pentru tineret al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna a inițiat o 
masă rotundă și mai multe întâlniri, cu scopul identificării prin consultare publică, a celor mai 
bune soluții menite remedierii sau îmbunătățirii situației existente a tinerilor. Astfel, s-au  
identificat, pe baza rezultatelor din cadrul întâlnirilor, mai multe propuneri de proiecte și 
programe care au fost introduse, pe de-o parte, în cadrul calendarelor de acțiune finanțate de 
către MTS și supuse spre aprobare ministerului care le-a validat, iar pe de altă parte, au fost 
introduse în planul de acțiune al DJST Covasna pentru a fi realizate din resurse proprii. 
Menționăm că în elaborarea propunerilor s-a avut ca bază de plecare atât Strategia Națională de 
Tineret 2015-2020 cât și de prioritățile Programului de Guvernare în domeniul tineretului. 
 
 Tot în această perioadă, s-a luat legătura și cu entitățile neguvernamentale care 
gestionează și coordonează Centrul de Tineret Sf. Gheorghe - Extensiile Covasna și Vâlcele 
pentru a se stabili, de comun acord, pe baza Strategiei Naționale a Ministerului Tineretului și 
Sportului destinată programului de Centre de Tineret, cea mai optimă și fezabilă abordare  prin 
care acțiunile preconizate a se desfășura pe parcursului anului 2016, să aibă efectul scontat. 
  
1.Centre 6e Tineret 
 Prin Centrul de Tineret Sf. Gheorghe, Centrul de Tineret Sf. Gheorghe - Extensiile 
Covasna și Vâlcele și Centrul de Tineret Întorsura Buzăului au fost organizate 4 evenimente, 
respectiv o premieră națională reprezentată de către cursul de formare Curs postuniversitar 
Managementul Resurselor Educaționale pentru Tineret, un Curs de informare și 
documentare dedicat tinerilor Neet, o Sesiune de Consultanță și Consiliere dedicată 
promovării oportunităților economice oferite de către meșteșugurile tradiționale și un Curs 
de antreprenoriat,Hbeneficiari fiind atât tineri din mediul urban (mun. Sf.Gheorghe, Covasna și 
Întorsura Buzăului) cât și tineri din mediul rural, respectiv comuna Vâlcele și comunitățile rurale 
adiacente acesteia și orașului Întorsura Buzăului. 
 
2.Proiecte proprii și în purteneriut 
 În luna aprilie, Compartimentul de tineret al DJST Covasna a fost desemnat ca model de 
bună practică și selectat de către Ministerul Tineretului și Sportului pentru a prezenta activitatea 
sa în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabila din cadrul Agendei ONU 2030, în cadrul 
Conferinței de evaluare a Campaniei naționale „Bringing the UN Back Home”, care vizează 
promovarea Agendei și implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă a ONU. Campania 
este parte a Programului „Delegat de Tineret al României la ONU”, susținut de Ministerul 
Tineretului și Sportului în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe. 



 În luna mai, compartimentul de tineret al Direcției Județene pentru Sport și Tineret 
Covasna a organizat, evenimentul Întâlnirea Rețelei Naționale CONECTOR-Ed. I-a. 
Partenerul atras în organizarea acestui eveniment a fost Consiliul Tineretului din România.   
 În luna iunie,  au continuat activitățile destinate implicării și atragerii tinerilor din județul 
Covasna. Astfel, s-a luat legătura cu organizațiile de tineret covăsnene, fiind organizată o 
întâlnire comună în vederea diseminării alături de acestea a metodologiei de finanțare în cadrul 
Concursului Național/Local de Proiecte cu scopul încurajării  depunerii de proiecte spre finanțare 
și trimiterea la Ministerul Tineretului și Sportului de propuneri de îmbunătățire a acesteia.  
 Tot în decursul lunii iunie, Compartimentul Tineret al DJST Covasna a fost implicat într-
un proiect cu componentă națională, alături de Asociuțiu Sociul Doers și Coulițiu Nuționulă 
ONG pentru 6repturile tinerilor NEET, organizând la Centrul de Agrement Pădureni, aflat în 
subordinea DJST Covasna, Conferința Națională a Coaliției Naționale ONG pentru drepturile 
tinerilor NEET. 
          În luna iulie la inițiativa și demersurile Compartimentului Tineret al DJST Covasna, unul 
dintre cele mai populare programe de practică în administrația publică adresat tinerilor, a ajuns, 
în premieră în România, în perioada 24 iulie – 22 septembrie, și în județul Covasna. Programul 
de internship, a fost realizat după modelul internship.gov și a fost implementat în parteneriat cu 
Secretariatul General al Guvernului. Prin intermediul acestui program, Șase instituții județene au 
scos la „concurs” nouă poziții pentru tinerii cu vârstă de până în 25 de ani care vor să cunoască 
îndeaproape administrația publică locală covăsneană și să câștige experiență de lucru certificată 
la nivel național de Guvernul României. 
 În luna august, în perioada 19–26 august, la Centrul de Agrement Pădureni aflat în 
subordinea DJST Covasna,  s-a desfășurat Proiectul propriu de tineret cu componentă 
internațională „Proiect de ţară: România mea!”- ed. II-a. În cadrul acestuia, au participat 80 de 
tineri selectați atât din țară (regiunea Covasna-Harghita) cât și din regiunile istorice 
(Maramureşul istoric, Bucovina, Basarabia și Timocul sârbesc). Scopul proiectului este acela de 
a crea cadrul de interacțiune menit inițierii și dezvoltării unei rețele de tip network-ing destinată 
tinerilor din regiunile istorice, capabilă de a conștientiza și responsabiliza tinerii în ceea ce 
privește implicarea acestora în dezvoltarea comunitară și promovarea moștenirii culturale și 
spirituale. Proiectul de ţară „România mea” a fost inițiat și organizat de către Direcţia Judeţeană 
pentru Sport şi Tineret Covasna în parteneriat cu Institutul Cultural Român, Institutul „Eudoxiu 
Hurmuzachi” Pentru Românii de Pretutindeni, Consiliul Județean Covasna, Consiliul Local al 
orașului Covasna, Asociația de tineret GRIT și Asociația de tineret „Voievozii munţilor”. 
 În perioada 27 august-2 septembrie 2017, tot la Centrul de Agrement Pădureni, 
Compartimentul Tineret/Tabere a organizat, în parteneriat cu Asociația ProDemocrația, Consiliul 
Național al Elevilor și Școala Națională de Studii Politice și Administrative(SNSPA) cea de-a 
treia ediție a  Școlii  Naționale pentru Democrație (SND). Ea a avut rolul de a conștientiza 
tinerii participanți despre importanța implicării lor în comunitate și responsabilizarea acestora. 
 Tot în cursul lunii august, la inițiativa Compartimentului Tineret al DJST Covasna, a fost 
inițiat demersul de constituire la nivelul județului Covasna a Fundației Județene pentru Tineret 
Covasna. În colaborare cu Consiliul Tineretului din România, Fundația Națională pentru Tineret, 
Instituția Prefectului jud. Covasna și Consiliul Județean Covasna, a fost constituită, având în 
componență 30 de organizații neguvernamentale de și pentru tineret, această fundație. Ea fiind 
de utilitate publică, va constitui principalul actor si partener de dialog în ceea ce privește inițierea 
și implementarea politicilor de și pentru  tineret în județul Covasna.  
  În luna octombrie, DJST Covasna prin Compartimentul Tineret/Tabere a fost implicat, 
alături de Teatrul AndreiHMureșanu din mun. Sf.Gheorghe, în pregătirea în vederea organizării în 
luna noiembrie, a Festivalului  D-Butan-T, un festival national– concurs destinat tinerilor actori 
debutanți. 
 Tot în luna octombrie, la inițiativa Compartimentului Tineret, s-a finalizat depunerea, în 
parteneriat cu Grupul Pont, în cadrul compnentei K3- Dialog structurat cu finanțare europeană 



ERASMUS +,a proiectului național Platforma CIVIT(Consultare-Implicare-Viziune-Inspirație-
Tineret). În acdrul acestui proiect, destinat creării unui mecanism de consultare publică tineret-
autoritati, DJST Covasna a avut rolul de lider al echipei de coordonare al celor 8 direcții județene 
pentru sport si tineret implicate din cadrul celor 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei. 
Menționăm că este prima dată în istoria Ministerului Tineretului și Sportului când 8 
Compartimente de Tineret din cadrul a 8 DJST-uri, parteneriază în vederea depunerii unei 
aplicații cu imapct național destinată tinerilor. 
 Nu în ultimul rând, DJST Covasna prin Compartimentul de Tineret a fost selectat în urma 
aplicației depuse la nivel european, pentru a participa în perioada 25-28 octombrie la Cursul de 
formare regional ce are ca scop creşterea competenţelor participanţilor în susţinerea modalităţilor 
de auto-organizare şi de participare a tinerilor romi din Republica Moldova şi România. Acesta a 
fost organizat de către Departamentul de Tineret al Consiliului Europei și face parte integrantă 
din Planul de Acșiune dedicat tinerilor Romi(RYAP). 
 În luna noiembrie, mai exact în perioada 12-15 noiembrie, Compartimentul Tineret al 
DJST Covasna a fost implicat la Bacău, în contextul Bacău-Capitală Națională de Tineret, atât în 
echipa ce a coordonat organizarea Galei Naționale a Tineretului, eveniment destinat recunoașterii 
celor mai bune inițiative de tineret din țară cât și în echipa de jurizare a proiectelor înscrise în 
competiție. 
 Tot în luna noiembrie, DJST Covasna prin Compartimentul Tineret/Tabere, a fost 
acceptată de către Consiliul Tineretului din România, în urma unui proces de selecție națională, 
să participe la SUMMIT-ul TINERILOR și să facă parte, în calitate de coorodonator județean, 
din rețeaua națională inițiată de către Consiliul Tineretului din România, rețea destinată 
facilitării implicării tinerilor și a organizațiilor locale de tineret în transformarea modului în care 
autoritățile publice se raportează la segmentul de tineret. 
 
3.Concursul Locul 6e Proiecte 
 În contextul organizării Concursului Local de Proiecte(C.L.P.), Compartimentul pentru 
tineret al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna a inițiat și organizat, în luna mai, o 
masă rotundă, cu scopul identificării prin consultare publică, a celor mai bune soluții menite 
remedierii sau îmbunătățirii metodologiei de organizare și finanțare în cadrul CLP 2017. La 
evenimentul organizat în cadrul Centrului de Tineret Sf.Gheorghe, au participat reprezentanți ai 
organizațiilor de tineret atât din comunitatea românească cât și cea maghiară. 
 
 În luna iunie, DJST Covasna prin Compartimentul Tineret, a demarat organizarea, 
conform metodologiei primită de la Ministerul Tineretului și Sportului, sesiunii destinată 
Concursului Local de Proiecte de tineret. Astfel, au fost depuse spre finanțare 22 proiecte, fiind 
declarate eligibile și propuse spre finanțare  în urma evalării, un număr de 22 proiecte, bugetul 
total al concursului fiind de 46.904 lei. Cele 22 proiecte declarate câștigătoare au fost : 
• „Tandem Byke”, proiect organizat de către Asociaţia TurulHMadar. 
• „Covasna Youth Award”, proiect organizat de către Asociaţia TurulHMadar 
• „Tabără de mod de viață”, proiect organizat de către Asociaţia Copiilor și Tinerilor cu 

Dizabilități din jud. Covasna 
• „Tabăra de creație Paprika Jancsi-Ed. A XIV-a”, un proiect realizat de către AsociațiaH

Bodvaj. 
• ”Tabără de pregătire sportivă”, organizată de AsociațiaHClubulHSportivHSamuraiH

• ”Tabere de vară tematice”, proiect depus de Asociația SicHArtH

• ”Alege sănătatea. Aleargă 24 h. Ediția a IX-a”, proiectul AsociațieiHZoldHNapH

• ”Aventurile lui Elemer!”, proiectul AsociațieiHZoldHNapH

•  „Tabără de business” proiect organizat de către asociaţia JuniorHBussinessHClubH

• ”Youth Business Networking”,  proiect organizat de către asociaţia JuniorHBussinessHClub 
• ”Mărturii fotografice-Mocanii”, proiect implementat de AsociațiaHGritH



• ”Din Covasna-Inima Țării”, proiect implementat de AsociațiaHGritH

• ”Cursuri de integare a tinerilor prin antreprenoriat”, proiect propus de AsociațiaHVoievoziiH

MunțilorH

• ”Tradiție și obiceiuri strămoșești. Ateliere tradiționale”, proiect propus de AsociațiaH

VoievoziiHMunțilorH

• ”ȚURCA-Voluntariat pentru patrimoniu- ed. II-a”, proiect propus de AsociațiaHCiucașH

• ”Tenisul. Integrarea tinerilor cu ajutorul sportului”, proiect propus de AsociațiaHCiucașH

• ”Festival de francofonie”, proiect propus de AsociațiaHAlexandraHDucanceaH

• ”Dialog intercultural structurat. Realizarea Strategiei de tineret COVTIN 2020”, proiect 
propus de AsociațiaHIdentitateHșiHDialogH

• ”Ateliere de jurnalistică”, proiect propus de Despărțământul Astra HarghitaH
• ”Cursuri de ecologie și protecția mediului”, proiect propus de AsociațiaHFtilliagriaH

• ”Integrare a tinerilor prin dans”, proiect implementat de AsociațiaHBăiețiiHdinHstradaHPallH

• ”Volunteering is a work of heart”, proiect implementat de SocietateaHNaționalăHdeHCruceH

Roșie-FilialaHCovasnaH
 În perioada iunie-august 2017, Compartimentul Tineret al DJST Covasna, a contactat 
organizațiile neguvernamentale de tineret declarate câștigătoare în cadrul CLP, a transmis 
scrisorile de notificare, a încheiat contractele de finanțare.Totodată, în perioada august-noiembrie 
2017 a evaluat și monitorizat proiectele aflate în desfășurare, conform legislației în domeniu, 
oferind consultanță de specialitate organizațiilor ce au solicitat acest lucru. 
 
4. Purteneriute 
 În același timp, în anul 2017, a fost acordată o atenție deosebită întăririi colaborării dintre 
toti factorii implicați în lucrul cu tinerii astfel fiin6 încheiute ucor6uri 6e 
purteneriut/protocoule 6e coluborure cu mai multe entități menite a îmbunătații programele 
oferite tinerilor covăsneni. Astfel, în această perioadă, au fost încheiate acorduri de colaborare cu 

• Primăria orașului Întorsura Buzăului 
• Asociația Pro Democrația (APD) 
• Institutul Cultural Român 
• Asociația Social Doers 
• Consiliul Tineretului din România 
• Teatrul AndreiHMureșanu 
• Asociația VoievoziiHMunților 
• Asociația Ciucaș 
• Asociația GRIT 

 În ceea ce priveşte relaţia cu instituţiile care pot contribui alături de Compartimentul 
Tineret al DJST Covasna la o mai bună implementare a unei strategii destinată tineretului 
covăsnean, un accent deosebit s-a pus pe relaţia cu ISJ Covusnu, Consiliul Ju6ețeun ul Elevilor 
cât şi cu autorităţile locale, acestea fiind un motor de promovare şi dezvoltare a inițiativelor 
destinate tinerilor în comunitate.       
 Amintim în acest sens colaborarea deosebită cu Instituţiu Prefectului ju6. Covusnu în 
ceea ce priveşte  Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret (CCPT), la care s-a  alăturat, pe 
lângă alte instutuții cu atribuții în domeniul tineretului și Direcțiu Generulă pentru Asistență 
Sociulă și Protecțiu Copilului Covusnu sau Consiliul Ju6eţeun Covusnu. 
 
Compurtimentul Tubere 
 În perioada Ianuarie - Martie în Centrul de Agrement Pădureni au fost desfășurate  
activităţi de întreţinere, reparații interioare şi curăţenie a spațiilor de cazare. 
 În perioada 15.04-16.04 Centrul de agrement Pădureni a găzduit un număr de 15 tineri 
care au participat la o întâlnire cu voluntarii tineri ai organizației Crucea Roșie Română – Filiala 



județului Covasna, iar în perioada 28.04-01.05 a găzduit un număr de 27 tineri participanti la un 
curs de formare a lucrătorilor de tineret din cadrul Organizația Națională Cercetașii României.  
 În luna Mai în Centrul de Agrement Pădureni s-au desfăşurat reparații interioare si 
exterioare. În această lună în colaborare cu compartimentul Tineret au fost realizate două proiecte: 
în perioada 12.05.-14.05.2017 Întâlnirea națională a rețelei Conector și Cursul postuniversitar în 
domeniul tineretului care s-a desfășurat pe parcursul luni. Totodată în colaborare cu 
compartimentul Tineret s-au finalizat cele două proiecte depuse la Ministerul Tineretului și 
Sportului și anume: Tabăra Națională și Tabăra Tematică. 
 În luna Iunie în Centrul de Agrement Pădureni în perioada 09-11.06.2017 au fost gazduiți 
un număr de 100 de elevi ce au desfășurat activități în concursul din cadrul Proiectului Evaluare 
interdisciplinară prin intermediul orientării turistico-ecologice.  
 În perioada 19- 24.06.2017 am găzduit un număr de 15 tineri de la Asociația Pentru 
Ocrotirea Talentelor Din Ținutul Secuiesc ce au desfășurat activități interactive. În perioada 22 – 
24.06.2017 au fost găzduiți 88 de persoane din cadrul Organizației Caritas – Asistență Socială ce 
au desfășurat activități intera-active, dezvoltare personală, etc. 
 În perioada 27.06.-02.07.2017 am avut cazați un grup de români din Timoc (Serbia) în 
cadrul proiectului organizat de Institutul Cultural Român „CENTENARUL INTRĂRII 
ROMÂNIEI ÎN PRIMUL RAZBOI MONDIAL: TRASEU CULTURAL PENTRU 
TINERII ROMÂNI DE PRETUTINDENI” 
 În luna Iulie în Centrul de Agrement Pădureni în perioada 03.07.2017-07.07.2017 Centrul 
de Agrement Pădureni a găzduit un număr de 50 de tineri din cadrul Organizației Umanitare 
Concordia din București, în perioada 06.07-09.07.2017 în Centrul de Agrement Pădureni au fost 
aduși 30 de tineri din cadrul Asociației Club Sportiv Sepsi Adrenalin din Sfântu Gheorghe 
desfășurând o „Tubără sănătousă 6e vibruții”, în perioada 10.07.-14.07.2017 în Centrul de 
Agrement Pădureni au fost găzduiți un număr de 50 de tineri din cadrul Organizației Umanitare 
Concordia din București în perioada 17.07-29.07.2017 au fost cazați un număr de 110 copii și 
tineri din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, aceștia 
fiind împărțiți în două serii 6e tubără sociulă și tubără pentru persoune cu hun6icup. 
 În perioada 11.08-19.08.2017 a avut loc în Centrul de Agrement Pădureni, judeţul 
Covasna, aparţinând Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna, u 6ouu e6iţie u 
proiectului 6e ţură „Româniu meu!" la care au participat 90 de tineri, acest proiect fiind 
organizat sub forma unei şcoli de vară pentru tinerii din comunităţile istorice. 
 În perioada 21 – 27 august 2017 a găzduit 60 de persoane în cadrul unei „Şcoulu 6e vură, 
„Click pe Tineri”, organizată de Grupul de Iniţiativă Basarabeană (GIB) Cluj, al cărei subiect 
principal este managmentul organizaţiilor nonguvernamentale. Școala de vară îşi propune să 
reunească 60 de studenţi din mediul universitar român, cu scopul de a-i familiariza cu alcătuirea 
structurală şi funcţionarea internă a unei organizaţii nonguvernamentale. 
 În perioada 27 august - 2 septembrie 2016, a avut loc Şcoulu Nuţionulă pentru 
Democruţie (SND). Ajunsă la a doua ediţie (însă la a V-a ediţie de când Asociaţia Pro 
Democraţia desfăşoară şcoala de vară pentru democraţie) organizată în  parteneriat cu DJST 
Covasna, SND a avut rolul de a conştientiza tinerii participanţi despre importanţa implicării lor în 
comunitate. Evenimentul de deschidere s-a bucurat si în acest an de prezenta gazdei Catalin-
Nicolae Lazăr, Consilier pe probleme de Tineret din cadrul DJST Covasna şi responsabil pentru 
Tabăra de Agrement din Pădureni, precum şi de prezenţa d-lui Mihai Sebe, Consilier în cadrul 
Ministerul Tineretului şi Sportului, a d-lui Cristian Pîrvulescu, Preşedinte de Onoare al APD, a d-
lui George Alexandru, Şeful Serviciului Judeţean Anticorupţie Covasna şi a d-lui Radu Petrariu, 
Preşedintele Forumul Tinerilor. 
 În luna Septembrie Centrul de Agrement Pădureni a găzduit în perioada 06.09-12.06.2017 
un număr de 90 de persoane din cadrul taberei tematice „Citizen Science” care au desfășurat 
ateliere de educaţie nonformală.  Activităţile recreative s-au întrepătruns cu cele educaţionale, 
urmărind socializarea şi relaţionarea grupului. 



 În luna Octombrie Centrul de Agrement Pădureni a găzduit în perioada 20.10-21.10.2017 
un număr de 100 de persoane din cadrul Colegiului Național „Szekely Miko” ce au desfășurat 
activități în cadrul Festivități „Balul bobocilor”. 
 În luna Noiembrie Centrul de Agrement Pădureni a găzduit în perioada 30.11-02.12.2017 
un număr de 53 de persoane din cadrul Asociației NEAMUNIT București ce au desfășurat 
activități în cadrul festivităților legate de „Ziuu Nuționulă u României”. 
 În luna Decembrie Centrul de Agrement Pădureni a găzduit în perioada 30.12-02.01.2018 
un număr de 70 de persoane ce au petrecut noaptea dintre ani. 
 
Tabel cu primiri în Centrul de Agrement Pădureni 
Nr. 
Crt. 

Nr de 
preşcolari, 

elevi şi tineri 
cazaţi 

Nr.adulţi cazaţi 
(însoţitori, cadre 

didactice sau 
cazări ocazionale) 

Proveniţi din Perioada 
de Tabără 

Tip tabără 

1. 15 2 Judeţul 
Covasna 

15.04.-
16.04. 

Odihnă 

2.  27 Toată ţară 28.04.-
01.05. 

Program de tineret 

3.  30 Toată ţară 12.05.-
14.05. 

Program de tineret 

4.  30 Toată ţară 12.05.-
14.05. 

Program de tineret 

5. 90 10 Toată ţară 09.06.-
11.06. 

Program de tineret 

6.  30 Toată ţară 12.05.-
14.05. 

Program de tineret 

7. 15 2 Judeţul 
Covasna 

19.06.-
24.06. 

Odihnă 

8. 80 8 Toată ţară 22.06 – 
24.06 

Program de tineret 

9. 10 1 Judeţul 
Covasna 

26.06-
29.06 

Odihnă 

10. 23 2 Timoc (Serbia) 27.06.-
02.07 

Program de tineret 

11. 50 5 Județul 
București 

03.07.-
07.07. 

Odihnă 

12. 30 3 Judeţul 
Covasna  

06.07.-
09.07. 

Program de tineret 

13. 50 5 Județul 
București 

10.07.-
14.07. 

Odihnă 

14. 50 5 Judeţul 
Covasna 

17.07.-
22.07.  

Tabară socială și 
tabără pentru 
persoanele cu 
handicap 

15. 50 5 Judeţul 
Covasna 

24.07.-
29.08. 

Tabară socială și 
tabără pentru 
persoanele cu 
handicap 

16. 80 10 Regiunile 
istorice 

12.08.-
19.08. 

Program de tineret 



17. 60  Chișinău 22.08.-
27.08. 

Program de tineret 

18. 77 8 Toată ţara 29.08.-
04.09. 

Şcoala de vara de 
Democraţie 

19. 80 10 Toată ţara 06.09.-
12.09 

Tabără tematică 

20. 90 10 Judeţul 
Covasna 

21.10.-
22.10 

Odihnă 

21.  60 Toată ţara 30.11-
02.11 

Program de tineret 
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