INSTITUŢIA PREFECTULUI–JUDEŢUL COPASNA
COLEGIUL PREFECTURAL

ORDINE DE ZI
Şedinţa Colegiului Prefectural
din data de 20 Decembrie 2017 ora 10.00

1. Analiza realizării principalilor indicatori de performanţă privind activitatea de colectare a
creanţelor bugetului general consolidat şi activitatea de inspecţie fiscală din primele 11
luni ale anului 2017;
Prezintă: - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna

2. Analiza activităţii vamale desfăşurate în anul 2017 pentru realizarea indicatorilor de
performanţă ;
Prezintă: Biroul Pamal de Interior Covasna

3. Informare Informare privind respectarea legislaţiei muncii în domeniul relaţiilor de
muncă în contextul modificărilor legislative
Prezintă: Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna
4. Informare privind activitatea desfăşurată ANIF – Unitatea de Administrare Covasna în
anul 2017 ;
Prezintă: ANIF – Unitatea de Administrare Covasna
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Punctul 1

Analiza realizării de către Administratia Judeteana a Finanţelor Publice
Covasna a principalilor indicatori de performanţă privind activitatea de
colectare a creanţelor bugetului general consolidat şi activitatea de inspecţie
fiscală din primele 11 luni ale anului 2017;
PREZENTAREA ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANŢELOR PUBLICE COVASNA
Administratia Judeteana a Finanţelor Publice Covasna este unitatea teritoriala a
Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Brasov care aplica politicile fiscale la
nivel teritorial.
Sediul institutiei se afla situat în centrul municipiului Sfântu Gheorghe, pe strada
Jozef Bem, nr. 9, telefon 0267/352740, 0267/351860.

Structura organizatorica a AJFP Covasna :





Activitatea de Colectare
Activitatea de Inspectie Fiscala
Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică
Servicii Independente

Conducerea A.J.F.P.Covasna in luna noiembrie 2017, este asigurata de:

Ambrus Attila
Sef Administratie

Mathis Istvan
Sef Administratie
Adj,Colectare

Turturica Felix
Sef Administratie
Adj,
Inspectie Fiscala
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• COLECTAREA VENITJRILOR BJGETARE
Pentru cele 11 luni ale anului 2017 , s-au colectat venituri la bugetul
general consolidat insumand:
545.97 mil.lei venituri bugetare

= 107.87%

506.13 mil.lei program stabilit de A.N.A.F.
S-au colectat la bugetul general consolidat 545.97 mil.lei, suma ce reprezinta
107.87% din programul stabilit de A.N.A.F., cu 8.63% mai mult decat incasarile din
primele 11 luni ale anului 2016.

Principalele venituri bugetare realizate pe bugete, cumulat pe cele 11 luni ale
anului 2017, comparativ cu realizarile din aceeasi perioada a anului 2016:

Total venituri, din care:
Venituri

2016
cumulat

TOTAL BGC, administtat
de A.N.A.F.
Buget de stat(exclusiv
incasati in vama), din
cate:
- Impozit pe profit
- Impozit pe venit
- TVA (exclusiv incasari
pentru importurile de
bunuri)
Accize (exclusiv incasari in
vama)
Rest venituri ( exclusiv
incasari in vama)
Bugetul asigutatilot
sociale de stat

2017
NOI

cumulat

% 2017/2016
NOI

cumulat

NOI

502.58

44.22

545.97

49.47

108.63

111.87

245.44

19.47

247.00

20.67

100.64

106.16

30.37
116.44

1.16
9.21

22.04
128.09

0.73
11.12

72.57
110.01

62.93
120.74

81.12

7.20

83.26

7.48

102.64

103.89

0.42

0.04

0.44

0.02

104.76

50.00

17.09

1.86

13.17

1.32

77.06

70.97

163.97

16.09

195.12

18.90

119.00

117.46

Bugetul Fondului
National Unic de
Asigutati de Sanatate

86.63

8.06

96.14

9.18

110.98

113.90

Bugetul asigutatilot
penttu somaj

6.54

0.60

7.71

0.72

117.89

120.00

Analizand evolutia veniturilor incasate la B.G.C., se constata ca veniturile nominale
incasate in primele 11 luni ale anului 2017 au crescut fata de nivelul din aceeasi perioada
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a anului precedent, pe total buget general consolidat cu 8.63 %, iar pe bugete situatia se
prezinta astfel:
• Bugetul de stat a crescut cu 0.64%
• Bugetul asigurarilor sociale de stat a crescut cu 19.00%
• Bugetul Fondului National Unic de Asigurari de Sanatate a crescut cu 10.98%
• Bugetul asigurarilor pentru somaj a crescut 17.89 %

Principalele obligatii declarate realizate pe bugete, cumulat pe cele 11 luni
ale anului 2017, comparativ cu realizarile din aceeasi perioada a anului
2016:
Total declarat, din care:
Declarat

2016
cumulat

TOTAL BGC, administtat
de A.N.A.F.
Buget de stat(exclusiv
incasati in vama), din
cate:
- Impozit pe profit
- Impozit pe venit
- TVA (exclusiv incasari
pentru importurile de
bunuri)din care:
autocompensari
Bugetul asigutatilot
sociale de stat

2017
NOI

cumulat

% 2017/2016
NOI

cumulat

OCT

494.72

41.69

536.57

47.26

108.46

113.36

251.81
30.31
101.71

18.08
0.00
9.38

254.94
22.80
114.39

19.77
0.00
9.69

101.24
75.22
112.47

109.35

111.60
16.92

8.35
0.84

106.80
12.16

8.95
0.88

95.70
71.87

107.19
104.76

103.30

158.59

15.36

187.22

18.35

118.05

119.47

Bugetul Fondului
National Unic de
Asigutati de Sanatate

78.01

7.64

86.93

8.43

111.43

110.34

Bugetul asigutatilot
penttu somaj

6.31

0.61

7.48

0.71

118.54

116.39

Pe acest fundal, analizand evolutia obligatiilor declarate la B.G.C. in perioada de
referinta, constatam o crestere de 8.46%, fata de nivelul din aceeasi perioada a anului
precedent, atat pe total buget general consolidat , cat si pe bugete, astfel:
• Bugetul de stat a crescut cu 1.24%
• Bugetul asigurarilor sociale de stat a crescut cu 18.05%
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• Bugetul Fondului National Unic de Asigurari de Sanatate a crescut cu 11.43%.
• Bugetul asigurarilor pentru somaj a crescut cu 18.54 %

Structura veniturilor realizate de A.J.F.P. Covasna pe bugetele componente,
cumulat pe 11 luni 2017:
Structura bugetului general consolidat ,realizate cumulat pe 11 luni 2017
1.41%

17.21%

Buget de stat
Bugetul asigurarilor sociale de stat
Bugetul dondului National Unic de
Asigurari de Sanatate
Bugetul asigurarilor pentru somaj

45.24%
35.74%

Structura veniturilor la BGC se prezinta astfel:
• Bugetul de stat ………………………………

45.24%

• C.A.S. …………………………………………... 35.74%
• C.A.S.S. ………………………………………… 17.61%
• Bugetul pentru somaj …………………………

1,41%

Ponderea principalelor impozite si taxe la bugetul de stat, cumulat pe 11 luni
2017
Structura principalelor venituri ale bugetului de stat, realizate cumulat
pe 11 luni 2017
5.33%
0.18%

8.92%
Impozit pe profit
Impozit pe venit
TVA
Accize
Rest venituri

33.71%

51.86%

Structura principalelor venituri la bugetul de stat se prezinta astfel:
• Impozitul pe profit ………………………….

8.92%

• Impozitul pe venit ………………………….

51.86%

• T.V.A. ………………………………………... 33.71%
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• Accize …………………………………………

0.18%

• Rest venituri …………………………………. 5.33%

Evolutia gradului de realizare a programului de incasari venituri bugetare
(valori nete)
2017

Ian.

Feb.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

cumulat

Realiz.11
luni
Progr. 11
luni
Realiz./Progr.

48.90

40.56

51.77

50.56

46.01

47.00

53.45

48.28

51.24

58.72

49.47

545.96

42.87

37.89

48.22

46.64

41.56

42.7

51.14

43.6

47.21

56.75

47.55

506.13

114.07

107.05

107.36

108.40

110.71

110.07

104.52

110.73

108.54

103.47

104.04

107.87

70.00
60.00
50.00
40.00

Realiz. 11 luni

30.00

Progr. 11 luni

20.00
10.00
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• Total venituri realizate, cumulat pe 11 luni 2017, s-au incasat, in total la bugetul
general consolidat (fara vama) suma de 545.96 mil lei, aceasta realizare fata de
programul de incasari venituri bugetare (506.13 mil lei) reprezinta o crestere de
7.87%,
• Iar in sume absolute incasarile sunt mai mari cu 39.83 mil lei
Evolutia gradului de realizare a sumelor incasate din sumele declarate
2017

Ian.

Feb.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Sume
incasate

48.90

40.56

51.77

50.56

46.01

47.00

Sume
declarate

53.31

46.16

44.88

51.55

42.98

91.73

87.87

115.35

98.08

107.05

Incasat /
declarat

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

cumulat

53.45

48.28

51.24

58.72

49.47

545.96

43.13

56.34

45.84

45.68

59.44

47.26

536.57

108.97

94.87

105.32

112.17

98.79

104.68

101.75

70.00
60.00

• Gradul de conformare voluntara la plata a obligatiilor scadente cumulat pe 11
40.00 luni a fost de 83.05%, (tinta 85.00%) dar trebuie remarcat
Sum efaptul
incasate
ca sumele
Sum
e
declarate
30.00 declarate la bugetul consolidat pe primele 11 luni 2017 sunt cu 41.85 mil. lei
20.00
mai mari decat in aceeasi perioada a anului 2016 (8.46%).
50.00

10.00
0.00

6

Evolutia gradului de conformare voluntara la plata
83.05%

83.50%
83.00%

83.05%

82.50%
82.00%
81.50%

81.01%

81.00%
81.01%
80.50%
80.00%
79.50%
IAN-NOI. 2016

IAN-NOI. 2017

Gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale - valoric
• reprezinta ponderea sumelor stinse în termen din totalul sumelor declarate de
plata în perioada de raportare, si a fost realizat în primele 11 luni din anul 2017,
in proportie de 83.05%, tinta anuala fiind de 85%. Din total sume declarate de
plata , sumele incasate in termen aferente sumelor declarate sunt de 440.83
mil.lei.

Evolutia arieratelor in cursul anului 2017
Buget

1.Buget de stat

Arierate la
31.12.2016

Arierate la
30.11.2017

2017/2016
%

23,076

29,056

125.91

7,022

8,152

116.09

d.Bugetul Fondului Naţional Unic de
Asigurări de Sănătate

2,707

3,314

122.42

4.Bugetul asigurărilor pentru şomaj

242

302

124.79

dd,047

40,824

8,080

10,823

9,557

7,030

12d.5d
133.95
73.56

15,410

22,971

149.07

2.Bugetul asigurărilor sociale de stat

TOTAL arierate recuperabile din care :

- arierate incerte + inactivi
- arierate esalonate( col. 23 din Cap.colectare)
- arierate posibil de recuperat

 Arieratele recuperabile, inregistrate la data de 30.11.2017 în valoare de 40.824
mii.lei, au crescut cu 23.53 % fată de cele existente la 31.12.2016 si se compun
din:
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 37.526 mii.lei – arierate recuperabile, conform capacitătii de colectare aferente
persoanelor juridice, fata de 30.729 mii.lei inregistrate la 31.12.2016, ceea ce
reprezinta o crestere de 22.12%
 3.298 mii.lei – arierate recuperabile, conform capacitătii de colectare aferente
persoanelor fizice, fata de 2.317 mii.lei inregistrate la 31.12.2016, ceea ce
reprezinta o crestere de 42.33%.

Factorii care au contribuit la realizarea nivelului actual de colectare a
veniturilor bugetare:
 crestere gradului de depunere voluntara a declaratiilor si de plata conformarea
voluntara la plata a contribuabililor;
 a obligatiilor in termenul legal - generalizarea depunerii on-line a declaratiilor
fiscale;
 reducerea nivelului arieratelor existente si prevenirea formarii de noi arierate prin
intensificarea actiunilor de executare silita, concomitent cu instituirea măsurilor
asiguratorii;
 actiunile prompte de executare silita (emiterea de somatii, popriri de conturi,
popriri terti, sechestre bunuri mobile si imobile);
 prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si a indisciplinei financiare prin
cresterea eficientei si eficacitatii activitatii de inspectie fiscala;
 activitatea de inspectie si control sustinut de organele de inspectie fiscala
(D.G.A.F. si A.N.V.);

Situatia esalonarilor la plata
Nr.
agenti

Explicatii

Arierate totale
esalonate
inclusiv dobanzi
pe perioada
esalonarii

Incasari prin
rate de
esalonare in
luna de
raportare

Sold ramas de
incasat inclusiv
dobanzi pe
perioada
esalonarii

Suma ramasa
de plata dupa
pierderea
esalonarii

I. Total esalonari din
care :

4434

17,995.134

375.324

6,888.454

792.934

1. ÎN DERULARE

3734

14,324.314

307.164

6,886.074

44

juridice

287

13,273.13

290.01

6,291.92

44

fizice

86

1,051.18

17.12

591.15

44

404

1,458.994

67.884

44

44

2. FINALIZATE

8

juridice

25

1,363.81

18.76

44

44

fizice

15

95.15

19.11

44

44

304

2,211.834

0.294

2.384

792.934

- juridice

27

2,201.31

0.00

0.00

790.55

fizice

3

10.19

0.29

2.38

2.38

3. PIERDUTE

• Din totalul de 443 agenti economici care au beneficiat de esalonari la plata ,
la sfarsitul lunii noiembrie 2017 , 30 dintre ei nu au reusit sa respecte conditiile
prevazute de legislatie, acestia pierzand esalonarea, motiv pentru care s-a
reluat procedura de executare silita urmand procedura de valorificare a
garantiei , cu exceptia celor care nu se incadreaza in alin.13 art.9 OUG 29 /
2011.
• Nota : Esalonarile sunt cumulate , plecand de la esalonarile aflate in derulare la
30.06.2017

Incasari prin actiuni de executare silita

Ian.-Nov. 2016

Ian.-Nov. 2017

2017/2016
(%)

Sume realizate la
B.G.C.din executare silita
67,854,023

53,441,994

78.76%

58,016,865

43,354,330

74.73%

8,675,423

8,846,806

101.98%

1,046,556

1,050,415

100.37%

115,179

190,443

165.35%

Somatii

Conturi bancare poprite

Popriri terti

Valorificari sechestre
bunuri mobile si imobile

Masuri aplicate incasarilor realizate prin aplicarea masurilor de executare
silita in total venituri incasate
• Masurile concrete ce urmeaza a fi luate pentru recuperarea diferentelor nerealizate
in cel mai scurt timp posibil :
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• poprirea bancara si a tertilor, la toti contribuabilii care figureaza cu obligatii si
somatii confirmate, ajunse la maturitate
• urgentarea procedurii de valorificare a bunurilor sechestrate
• initierea actiunilor de atragere a raspunderii solidare
• solicitarea deschiderii procedurii insolventei la contribuabili la care s-au luat toate
masurile de executare posibile si nu s-au incasat obligatiile restante.

In vedera recuperarii creantelor bugetare restante in perioada ianuarie –
noiembrie 2017 s-au aplicat / instituit urmatoarele masuri de executare silita:
• instituirea popririlor la conturile bancare in numar de 6.939 valoarea obligatiilor
aferente fiind in suma de 41.117.228 lei ;
• instituirea popririlor la terti in numar de 3.707, cu obligatii aferente in suma de
28.511.903 lei;
• s-au instituit 374 sechestre asupra bunurilor ce pot fi valorificate, in valoare de
19.923.153 lei , din care:
•

bunuri mobile 262 valoare 8.659.510 lei

•

bunuri imobile 112 valoare 11.263.643 lei

Activitatea de inspectie fiscala

Indicatori

INSPECŢIE FISCALĂ Ianuarie - Noiembrie 2017
persoane juridice

1

Număr acţiuni de inspecţie fiscală

120

2

Sume suplimentar atrase pe total şi pe categorii de venituri
(lei)

2.1

Diferenţe, din care:

2.1.1.

Impozit pe profit

2.1.2

Impozit micro

2.1.3

TVA

2.1.4

Impozit pe salar

1.548.202

2.1.5

Impozit pe dividende

2.340.747

26.061.578

5.395.426
15.807

12.312.757
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2.1.6

Impozit nerezidenti

2.1.7

contribuţii de asigurări sociale

2.1.8

contribuţii de asigurări de şomaj

2.1.9

contribuţii de asigurări sociale de sănătate

2.1.10

alte impozite

2.2

Sume suplimentare stabilite drept accesorii

2.3

Diminuarea pierderii fiscale

2.4

Valoarea bunurilor si sumelor confiscate

0
2.996.658
134.969
1.267.508
49.504

0

13.944.299
74.842

3

Număr cazuri transmise organelor de urmărire penala în
vederea continuării cercetărilor

20

3.1

Valoarea prejudiciilor aferente

9.336.079

4

Numărul amenzilor contravenţionale aplicate

15

4.1

Valoarea amenzilor contraventionale aplicate

61.588

5

Numărul contribuabililor propuşi a fi declaraţi inactivi

2

6

Numărul deconturilor negative de TVA soluţionate ca
urmare a controalelor efectuate

43

7

Numarul masurilor asiguratorii instituite

31

7.1

Valoarea masurilor asiguratorii instituite

25.548.731

Indicatori

INSPECŢIE FISCALĂ Ianuarie - Noiembrie 2017
persoane fizice

1

Număr acţiuni de inspecţie fiscală

120

2

Sume suplimentar atrase pe total şi pe categorii de venituri
(lei)

1.058.410

2.1

Diferenţe, din care:

11

impozit pe venit

573.603

2.1.2

TVA

351.589

2.1.3

Impozit pe salar

0

2.1.4

accize

0

2.1.5

contribuţii de asigurări sociale

0

2.1.6

contribuţii de asigurări de şomaj

0

2.1.7

contribuţii de asigurări sociale de sănătate

2.1.8

Alte impozite

0

2.2

Sume suplimentare stabilite drept accesorii

0

2.3

Diminuarea pierderii fiscale

2.4

Valoarea bunurilor si sumelor confiscate

2.1.1.

133.218

16.819
0

3

Număr cazuri transmise organelor de urmărire penala în
vederea continuării cercetărilor

0

3.1

Valoarea prejudiciilor aferente

0

4

Numărul amenzilor contravenţionale aplicate

1

4.1

Valoarea amenzilor contraventionale aplicate

300

5

Numărul contribuabililor propuşi a fi declaraţi inactivi

0

6

Numărul deconturilor negative de TVA soluţionate ca
urmare a controalelor efectuate
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7

Numarul masurilor asiguratorii instituite

0

7.1

Valoarea masurilor asiguratorii instituite

0

ga metode si practici identificate de diminuare a materiei impozabile si
sustragere de la plata impozitelor si taxelor, in urma actiunilor de control
efectuate, preponderent au fost identificate cele care se refera la:
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• neinregistrarea, în totalitate sau în parte, în actele contabile a operaţiunilor
comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;
• inregistrarea in evidentele contabile a unor cheltuieli ce nu au legatura cu
activitatea desfasurata, fara contributie la realizarea veniturilor impozabile.
• inregistrarea de achizitii de la furnizori care in urma verificarilor un au putut fi
identificati nepuntandu-se stabili realitatea si legalitatea operatiunilor.
• efectuarea de livrari intracomunitare pentru a beneficia de scutire la plata TVA,
neputandu-se face dovada transportului bunurilor in alt stat membru.
• munca la negru
• munca la gri – cele mai folosite metode constand in ridicarea avansurilor spre
decontare, acordarea de avantaje in natura salariatilor, desfasurarea activitatii cu
caracter permanent si care este disimulata in prestare de servicii.
• Pentru combaterea si diminuare fenomenului de evaziune fiscala se are in vedere
stabilirea gradului de risc fiscal pentru contribuabilii aflati in aria de competenta,
prin efectuarea unei analize de risc in scopul de a identifica riscurile de
nedeclarare a creantelor fiscale, de a le evalua, de a le gestiona precum si de a le
utiliza in vederea selectarii contribuabililor ce urmeaza a fi supusi inspectiei
fiscale.

Propuneri de imbunatatire a activitatii
• Combaterea evaziunii şi fraudei fiscale, precum si a oricaror alte forme de evitare a
declararii si platii obligatiilor fiscale;
• Cresterea eficientei si dinamicii colectarii concomitent cu reducerea costului unui
leu colectat;
• Incurajarea conformarii voluntare pentru asigurarea unei colectari rapide, la
costuri reduse;
• Cresterea calitatii serviciilor catre contribuabili;
• Cresterea eficientei activitatii de inspectie fiscala, atat în combaterea evaziunii
fiscale cat şi în prevenirea acesteia;
Sef Administratie A.J.F.P. Covasna
Ambrus Attila
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Punctuu 2
Analiza activităţii desfăşurate de Biroul Vamal de Interior Covasna în anul 2017 pentru
realizarea indicatorilor de performanţă
Biroul Vamal de Interior Covasna îşi desfăşoară activitatea sub directa coordonare şi
îndrumare a Direcţiei Regionale Vamale Braşov, făcând parte din structura organizatorică a
Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov, în conformitate cu prevederile
O.U.G. nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi ale H.G. nr.520/2013 privind organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.Structura organizatorică a Biroului
Vamal de Interior Covasna a fost aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 2338/10.09.2015 cuprinde în total 14 posturi din care : 2 posturi
personal de conducere, 12 posturi personal de executie, astfel la aceasta data institutia
pentru aducerea la indeplinire a atributiilor ce ii revin, are urmatoarea structura
organizatorica in componenta fiind formată din:
-Birou Supraveghere şi Control Vamal,
-Compartiment Autorizări, Supraveghere şi Control al Mişcării Produselor Accizabile,
-Compartiment Informatizare
-Compartiment Financiar Contabilitate şi Administrativ.
Prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al direcţiilor generale regionale ale
finanţelor publice - aparat propriu şi unităţi subordonate - aprobat prin Ordinul preşedintelui
A.N.A.F. nr.875/2014 modificat prin Ordinul 2976/18.11.2015 sunt stabilite atribuţiile
generale ale functionarilor publici încadrati în cadrul Biroul Vamal de Interior Covasna .
Activitatea vamală are ca principal scop colectarea drepturilor vamale, constând în
resurse proprii tradiţionale, accize şi T.V.A., percepute pentru mărfurile şi bunurile
provenite din afara spaţiului comunitar şi care sunt puse în liberă circulaţie în spaţiul UE, în
conformitate cu Regulamentul Consiliului CEE 952/2013 de instituire a Codului Vamal
Unional şi a Legii 86 / 2006 privind Codul Vamal al României, a Regulamentului Delegat al
Comisiei CEE 2446/2015, precum si a Regulamentului Comisiei CEE 2447/2015 privind
dispoziţiile de aplicare a Codului Vamal Unional şi a HG 707 / 2006 privind Regulamentul
de aplicare a Codului Vamal al României.
În cadrul Uniunii Vamale , care reprezintă o bază a Comunităţii
Europene şi unul dintre pilonii pieţei interne cu un rol important în comerţul internaţional ,
misiunea structurilor sistemului vamal este de a asigura siguranţa si securitatea cetăţenilor ,
protejarea intereselor financiare ale Comunităţii şi statelor membre, protejarea Comunităţii
de comerţul inechitabil şi ilegal şi creşterea competitivităţii întreprinderilor europene prin
intermediul unor metode moderne de lucru într-un mediu electronic uşor accesibil .
Conform Strategiei A.N.A.F., prin care se stabilesc obiectivele generale pentru perioada
2014-2017, structurile teritoriale vamale au în sarcină obiective ce vizează :
- Promovarea şi implementarea de măsuri privind supravegherea în domeniul
produselor accizabile şi a operaţiunilor de vămuire;
- Întărirea structurilor de supraveghere a mişcării produselor accizabile;
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- Dezvoltarea şi implementarea aplicaţiei informatice de monitorizare a
mişcărilor de produse accizabile în regim suspensiv de accize, inclusiv a mişcărilor
intracomunitare cu accize plătite în statul membru de expediţie EMCS-RO;
- Protejarea teritoriului vamal naţional şi comunitar prin combaterea traficului
ilicit de droguri, precursori, produse cu regim special, mărfuri contrafăcute şi pirat, precum
şi a traficului şi comerţului ilegal de ţigarete şi produse din tutun;
- Autorizarea agenţilor economici pentru yerificarea îndeplinirii condiţiilor de
obţinere a autorizaţiilor pentru simplificări vamale, siguranţă şi securitate sau ambele şi a
activităţilor de post- autorizare pentru verificarea respectării condiţiilor avute în vedere la
autorizare.
Având în vedere sarcinile prezentate mai sus, Biroul Vamal de Interior Covasna îşi
desfăşoară activitatea curentă pe următoarele paliere principale:
I. Activitatea din domeniuu vamau , supraveghere şi controu vamau.
În anul 2017 din activitatea vamală prin colectarea drepturilor vamale şi sumele
atrase în plus prin plăţile efectuate de agenţii economici ca urmare a actelor de impunere
pentru sume constatate suplimentar ca venituri la bugetul de stat, constând în resurse proprii
tradiţionale, accize şi T.V.A., percepute pentru mărfurile şi bunurile provenite din afara
spaţiului comunitar şi care sunt puse în liberă circulaţie în spaţiul UE, în conformitate cu
Regulamentul Consiliului CEE 952/2013 de instituire a Codului Vamal Unional şi a Legii
86 / 2006 privind Codul Vamal al României, s-au încasat ca venituri la bugetul de stat 37,98
milioane lei cu 16% mai mult faţă de aceeaşi periodă a anului 2016 raportat la planul de
încasari stabilit de Ministerul Finantelor :
UNITATEA
VAMALA
0
BV INTERIOR
COVASNA
-TAXE
VAMALE
-T.V.A.

AN
PRECEDENT
2016 - lei
1
33.538.788

AN CURENT DINAMICA
2017
2

3=2/1*100
116,88

37.982.873

4.811.103

5.529.738

124,83

28.561.983

30.487.271

107,92

26.392

63,06

-ACCIZE

25.223

-ALTE
VENITURI

140.479

499.474 129,43

Situaţia operaţiunilor vamale de import/export
În anul 2017 , la Biroul Vamal de Interior Covasna au fost inregistrate un număr de
9.975 operatiuni vamale de export şi punere în liberă circulaţie, ceea ce reprezntă o creştere
faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016 de 125% (7960 declaraţii).In perioada analizată, se
observă o creştere cu 129 % a numărului delaraţiilor vamale de export depuse la Biroul
Vamal de Interior Covasna, precum şi a valorii statistice a mărfurilor exportate. Dinamica
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operaţiunilor vamale de export şi a valorii statistice a mărfurilor destinate exportului
derulate prin unitatea noastră se regăseşte in tabelul de mai jos, de unde se poate observa şi
fapul că valoarea statistică a mărfurilor exportate a avut o creştere de 137 puncte
procentuale;
NR
CRT

PERIOADA NR.
EXPORT
2017
TOTAL
7085

NR
CRT

PERIOADA

TOTAL
DINAMICA

NR. D.V.D
IMPORT
2017
2890

D.V.D
2016
4099

VAL. STATISTICA
2017
547.746.937

2016
399.624.498

VAL. STATISTICA

DREPTURI
VAMALE
2016
2017
2016
2017
2016
2479
298.211.126 250.904.000 37.982..873 33.538.788
116,8 %
118%
112,25%

Mentionam mai jos cele mai frecvente tipuri de marfuri prezentate la vamuire (import
si export) respectiv:
Import:
Componente electronice importate din Turcia, China,Moldova ,Elvetia.
Seminte de mustar, pasta de tomate importate din Ucraina.
Sobe, scari,roabe din Turcia si China.
Piese ptr industria auto importate din China , Thailanda
Aparate electrocasnice si industriale importate din Turcia si China.
Anvelope importate din Turcia si India
Granule polietilena din Turcia
Elemente de scurgere , jgheaburi din Moldova
Jucarii importate din China, Hong Kong, Taiwan.
Tesaturi din bumbac, confectii textile importate din Turcia
Saci din polipropilen, fire de poliester de mare tenacitate din China.
Fire de bobinaj din Turcia.
Electropompe si parti pentru electropompe din China.
Legume , fructe din Moldova ,Macedonia.
Piese pentru tractoare din Turcia
Articole de constructii din Turcia.
Export:

Pantaloni , textile in SUA
Cutii si placi din carton ondulat,ata de cusut , cartofi, tabla prevopsita ,
jucarii , anvelope exportate in Moldova.
Paleti din lemn, cherestea in Turcia.
Piese ptr industria auto in Turcia, Mexico , Africa de Sud , Tunisia,
America.
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Pantaloni in Iordania si Federatia Rusa.
Cherestea din lemn de fag in India , Indonezia, Japonia, USA.
Parchet din lemn , constructii prefabricate din lemn in Elvetia
Busteni si cherestea in China si Coreea.
Pantaloni si jocuri puzzle din carton in Canada.
Cartofi in Moldova.
Jucarii gonflabile in Israel.
Busteni si Cherestea exportate in Turcia, Arabia Saudita, Emiratele
Arabe, China,Japonia.
Tabla zincata in Moldova
La nivelul Biroului Vamal de Interior Covasna, un agent economic beneficiază de
certificat de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată, iar valoarea taxei pe
valoarea adaugată amânată la plată în conformitate cu prevederile art. 157 alin. (4) din
Legea 571/2003 privind Codul Fiscal al României respectiv art. 326 din Legea 227/2015
privind Codul Fiscal al României coroborate cu prevederile Ordinului 500/2007 pentru
aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în
vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri
respectiv a Ordinului 4121/2015 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare
a certificatului de amânare de ua puata în vamă a taxei pe vauoarea adăugată şi de
eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri, a fost in anul 2017 in cuantum de
14.300.370 lei, faţă de anul 2016, când suma amânată a fost de 13.038.936 uei.
In anul 2017 au fost prelucrate 8505 colete poştale externe, la Oficiul Poştal nr.1
Sfantu Gheorghe unde au fost emise un număr de 1074 chitanţe vamale, pentru persoane
fizice, drepturile vamale încasate fiind în cuantum total de 52.649 lei.
În ceea ce priveşte activitatea de control vamal ulterior, ce se desfăşoară în
conformitate cu prevederile Ordinului vicepreşedintelui A.N.A.F. nr. 7521/2006 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind realizarea supravegherii şi controlului vamal
ulterior, anul 2017 au fost realizate acţiuni de control şi au fost reverificate declaraţii
vamale, în urma cărora au fost întocmite 29 decizii pentru regularizarea situaţiei privind
obligaţiile suplimentare stabilite de controlul vamal pentru persoane juridice. În urma
acestor reverificări s-au constatat 106.400 lei diferenţe de drepturi vamale inclusiv alte taxe
şi impozite datorate statului în cadrul operaţiunilor vamale cu accesoriile aferente.
Principalele tipuri de fraude identificate, în anul 2017 :
- Fraudă privind valoarea în vamă
- Frauda privind încadrarea tarifară eronată a mărfurilor,
- Fraudă privind nerespectarea condiţiilor şi obligaţiilor privind regimurile speciale, de
către titularii acestor
regimuri.
II. Activitatea în domeniuu autorizării, supravegherii şi mişcăriuor de produse
accizabiue
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală coroborate cu Regulamentul de organizare şi
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funcţionare, biroul vamal are atributii, sarcini şi responsabilităţi în domeniul autorizării,
atestării, avizării persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi de producţie,
îmbuteliere, ambalare, primire, deţinere, depozitare şi/sau expediere, comercializare,
utilizare finală a produselor accizabile, controlul respectării prevederilor legale privind
supravegherea mişcării produselor accizabile pe teritoriul naţional, urmărirea documentelor
administrative electronice, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim
suspensiv; verificarea, autorizarea şi supravegherea producţiei, deţinerii, importului şi
circulaţiei produselor accizabile, conform legislaţiei în vigoare.
La începutul anului 2017 existau 163 de agenţi economici autorizaţi ca operatori cu
produse accizabile. Situaţia pe tipuri de autorizaţii este prezentată în tabelul de mai jos:
DENUMIRE OPERATORI CU PRODUSE
ACCIZABILE

LA DATA DE
30.11.2017

ANTREPOZITE FISCALE
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UTILIZATORI FINALI

3

ATESTATE ANGRO COMBUSTIBILI
ATESTATE
ANGRO BAUTURI SI TUTUN
ATESTATE ENDETAIL COMBUSTIBILI
DESTINATARI INREGISTRATI

11
29

GOSPODARII INDIVIDUALE(Tuicari)

28

Total Autorizaţii emise

124

31
6

În perioada menţionată , au fost efectuate un număr de 117 controale, privind mişcarea
produselor accizabile, în termen de 24 de ore de la înştiinţare, în vederea verificării şi
certificării datelor înscrise în documentul administrativ, conform prevederilor art. 404 din
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal coroborate cu prevederile Ordinului preşedintelui
ANAF nr. 1136/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului
administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO, precum şi
operaţiuni de primire produse supuse accizelor, sosite cu document de însoţire simplificat şi
operaţiuni de expediere de astfel de produse cu document de însoţire simplificat .
Concluzionând, obiectivele autorităţii vamale sunt orientate şi în continuare pe
realizarea unor activiţăţi de bună calitate în ceea ce priveşte consilierea agenţilor economici
în scopul prezentării dispozitiilor legale nou adoptate.
Scridon Teodor
Sef Birou Vamau Covasna
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Punctuu 3
Informare privind respectarea uegisuaţiei muncii în domeniuu reuaţiiuor de muncă în
contextuu modificăriuor uegisuative
Modificări uegisuative până ua data de 01.12 2007
• LEGE nr. 105 din 18 mai 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
Modificări L52/2011
• La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
• "(4) Niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă
de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepţia zilierilor care prestează
activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al
ovinelor, bovinelor, cabalinelor, precum şi activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice
aflate în subordinea universităţilor acreditate; în cazul acestora, perioada nu poate depăşi
180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic."
• La articolul 5 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
• "e) să plătească zilierului remuneraţia cuvenită, prin orice mijloc de plată admis de lege, la
sfârşitul fiecărei zile; plata remuneraţiei se poate realiza cel mai târziu la sfârşitul
săptămânii sau al perioadei de desfăşurare a activităţii, respectiv lunar, în situaţia în care
perioada de desfăşurare a activităţii depăşeşte 30 de zile, numai cu acordul exprimat în scris
de către zilier şi beneficiar; modalitatea de plată electronică şi aspectele care privesc plata
remuneraţiei se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."
• La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul
cuprins:
• "(1^1) Pentru zilierii care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem
extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor şi cabalinelor, Registrul de evidenţă
a zilierilor se întocmeşte săptămânal."
LEGE nr. 16 din 17 martie 2017
privind detaşarea sauariaţiuor în cadruu prestării de servicii transnaţionaue
• Această lege transpune Directiva Europeană 96/71/ CE în întregime.
• Privind această directivă produce probleme în tot spaţiul european privind fiscalitatea.
• Marea problemă este că nu suntem organizaţi unitar la nivel de uniune.Ex.Belgia,inspecţia
colectează şi asigurările,sindicatele platesc şomajul.
LEGE nr. 164 din 10 iuuie 2017
pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi a Legii nr.
335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior
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Legea 279/2oo5 privind ucenicia ua uocuu de muncă
•
•
•
•
•
•

Art.9 (1) Durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare
pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de:
a) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea
competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;
b) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru
dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3;
c) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru
dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4."
Art.13 au.1
1) Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru nivelurile de calificare 2, 3 şi 4,
stabilite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea
Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare

Art.16 au.1 uit.c
• (1) Finanţarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se poate realiza din:
c) fonduri europene structurale şi de investiţii şi fonduri publice naţionale aprobate în
bugetul asigurărilor pentru şomaj;
Art.16 au.2
2) Angajatoruu care încheie un contract de ucenicie, în condiţiiue prezentei uegi,
beneficiază, ua cerere, pe întreaga perioadă de deruuare a contractuuui de ucenicie, de o
sumă în cuantum de 1.125 uei/uună, acordată din bugetuu asigurăriuor de şomaj în
uimita fonduriuor auocate cu această destinaţie."
•
•
•
•
•
•
•

•

La ITM Covasna au fost înregistrate 3 contracte de ucenicie
Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ
superior
Art.27 uit.b
Finanţarea stagiului se poate realiza din următoarele surse:
b) fonduri europene structurale şi de investiţii şi fonduri publice naţionale aprobate în
bugetul asigurărilor pentru şomaj;
Art.28 au.1
(1) Angajatorul care încheie un contract de stagiu, în condiţiile prezentei legi,
beneficiază, la cerere, pe perioada derulării contractului de stagiu, de o sumă în cuantum de
1.350 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de şomaj în limita fondurilor alocate cu
această destinaţie.
La ITM Covasna au fost înregistrate 9 contracte destagiu şi au fost vizate un nr. de
adeverinţe de stagiu
ORDIN nr. 4.798 din 31 august 2017
privind aprobarea Contractului de pregătire practică a elevilor din învăţământul dual
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•

Fiecare operator economic partener de practică din învăţământul dual, împreună cu
unitatea de învăţământ, încheie contractele individuale de pregătire practică cu elevii din
învăţământul dual, care includ toate activităţile de practică de care răspunde prin contractul
de parteneriat - stagiile de pregătire practică din planul-cadru de învăţământ, precum şi
componenta de pregătire practică săptămânală .
•
Începând cu anul şcolar 2017-2018, efectuarea stagiului de pregătire practică a elevilor
din învăţământul dual se va desfăşura în baza contractului de pregătire practică în
învăţământul dual şi a anexelor acestuia, încheiat între unitatea de învăţământ, operatorul
economic partener de practică şi elevul sau părintele/tutorele/susţinătorul legal instituit al
acestuia.
•
La ITM Covasna au fost înregistrate 5 contracte individuaue de pregătire practică
cu euevii din învăţământuu duau

•

Ordonanța de urgență nr. 53/2017 pentru modificarea și compuetarea Legii nr.
53/2003 - Coduu muncii În vigoare de ua 07 august 2017

•
•
•

ART. 15^1
În sensul prezentei legi, munca nedeclarată reprezintă:
a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă
în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii;
b) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul
general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;
c) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual
de muncă suspendat;
d) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul
contractelor individuale de muncă cu timp parţial.
ART. 16
(1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în
formă scrisă, în limba română, anterior începerii activităţii de către salariat. Obligaţia de
încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului.
(2) Anterior începerii activităţii, contractul individual de muncă se înregistrează în
registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de
muncă.
(3) Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze salariatului
un exemplar din contractul individual de muncă.
(4) Angajatorul este obligat să păstreze la locul de muncă o copie a contractului
individual de muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc.
(5) Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în
muncă.
(6) Absenţele nemotivate şi concediile fără plată se scad din vechimea în muncă.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

(7) Fac excepţie de la prevederile alin. (6) concediile pentru formare profesională fără
plată, acordate în condiţiile art. 155 şi 156.

•
•

Art.17 al.5
(5) Orice modificare a unuia dintre elemente în timpul executării contractului individual
de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, anterior producerii modificării,
cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege
sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.
Art.119
Angajatorul are obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate
zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit al programului
de lucru, şi de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidenţă, ori de câte ori
se solicită acest lucru.
Art.260 al.1 lit e,e^1,e^2,e^3
e) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă,
potrivit art. 16 alin. (1), cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
e^1) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul
general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, cu amendă
de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
e^2) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual
de muncă suspendat, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
e^3) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul
contractelor individuale de muncă cu timp parţial, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare
persoană identificată;
Art.260 al.1 lit q
q) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (4), cu amendă de 10.000 lei.
Art.16 al 4 Angajatorul este obligat să păstreze la locul de muncă o copie a contractului
individual de muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc.
Art.260 al.1^1
(1^1) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii
procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din amenda
prevăzută la alin. (1) lit. e)-e^3), inspectorul de muncă făcând menţiune despre această
posibilitate în procesul-verbal.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Art. 260 au 4 şi 5
(4) În cazul constatării săvârşirii uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) lit. e)-e^2),
inspectorul de muncă dispune, ca sancţiune complementară, sistarea activităţii locului de
muncă organizat, supus controlului, conform procedurii de sistare elaborate de Inspecţia
Muncii şi aprobate prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, după consultarea prealabilă a confederaţiilor sindicale şi
patronale reprezentative la nivel naţional.
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•

(5) Angajatorul poate relua activitatea numai după achitarea amenzii contravenţionale
aplicate şi după ce demonstrează că a remediat deficienţele care au condus la sistarea
activităţii: prin încheierea contractului individual de muncă, transmiterea raportului de
muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor sau, după caz, încetarea suspendării
contractului individual de muncă şi constituirea şi plata contribuţiilor sociale şi a
impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucrătorului pe perioada în
care a prestat activitate nedeclarată.
Art 265 au 2

•

(2) Primirea ua muncă a unei persoane afuate în situaţie de şedere iuegauă în
România, cunoscând că aceasta este victimă a traficuuui de persoane, constituie
infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de ua 3 uuni ua 2 ani sau cu amendă.
ACTIVITATEA CONTROL RELAŢII DE MUNCĂ

• Se remarcă o creştere calitativă a actului de control, pe de o parte, şi a volumului de lucru al
inspectorilor de muncă, pe de altă parte, aspect generat de creşterea numărului de reclamaţii
şi sesizări adresate inspectoratului privind încălcări ale legislaţiei muncii şi schimbarea
legislaţiei în mod continuu.
• În anul 2017 (01.01 – 01.11.2017) au fost efectuate un nr. de 713 de controaue
SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE
•
•
•
•

Au fost aplicate 332 de sancţiuni contravenţionaue
Situaţia sancţiunilor contravenţionale se prezintă astfel:
78 de amenzi în vauoare totauă de 413.800 uei
Vauoarea amenziuor achitate este în vauoare de 105.950
MUNCA FĂRĂ FORME LEGALE

• Obiectivul principal, a fost şi este identificarea şi combaterea muncii fără forme
legaleidentificându-se un număr de 24 persoane care prestau activitate fără a ui se
încheia contracte individuaue de muncă, valoarea amenzilor aplicate fiind de 290.000 uei
CONTROALE REGISTRUL GENERAL DE EVIDENŢĂ A SALARIAŢILOR
•
•
•
•

Nr. Angajatori controlati : 692
Nr. Angajatori sanctionati : 134
Nr. Ameniz aplicate : 11
Valoarea Amenzilor aplicate : 36000 uei
SESIZĂRI
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In perioada 01.01. 2017– 01.11 2017 s-au efectuat pentru rezolvarea unor sesizări
121 de controaue.
Total sesizări înregistrate-200
Total sesizări redirecţionate – 79
Total sesizări clasate - 5
Aspectele cele mai des întâlnire au fost următoarele:
nepuata sauariuuui
neacordarea concediuuui de odihnă sau a compensării în bani a concediuuui de odihnă
neefectuat ua încetarea contractuuui individuau de muncă
neemiterea dispoziţiei de desfacere a contractuuui de muncă
perfectarea contractuuui de muncă cu întârziere faţă de începerea activităţii
neâncheierea în formă scrisă a contractuuui individuau de muncă anterior începerii
activităţii cf.art.16 L 53/2003
neacordarea oreuor uibere puătite pentru cei care efectuează ore supuimentare
neacordarea repausuuui săptămânau
nerespectarea prevederiuor privind munca de noapte

Situatia inregistarii contracteuor couective de munca
• Nr. Angajatori care au inregistrat contracte colective de munca 422 din care :
-companii si societati natioanle , regii autonome cu capital de stat , unitati bugetare : 141
unitati cu capital mixt (majoritar de stat) : 1
unitati cu capital privat : 280
Nr.acte adiţionale 45
Situatia Ziuieriuor
• Numarul angajatorilor care au achizitionat registrul de evidenta a zilierilor 68
• Nr. Zilieri inregistrati pana la data de 22.09.2014 (pozitii in registru) 71.941
•
•
•
•
•
•
•

Situaţia eliberărilor de documente la cerere
Număr extras Revisal 506
Număr eliberare parole Revisal 484
Număr eliberare adeverinşe de vechime 71
Număr carnete rămase de predat 4825
Campanii
Domenii
Construcţii,comerţ,zilieri,prestari servicii coafura si alte activitati de
infrumusetare,transport,panificatie,,restaurante si baruri,jocuri de noroc,comert cu materiale
lemnoase si de constructii
Actualmente este în derulare o campanie în perioada 04.12 - 31.01.2018 de
informare şi conştientizare în baza OUG 82/2017 pentru aplicarea OUG 79/2017 privind
modificarea Codului fiscal în contextul transferului contribuţiilor sociale obligatorii de la
angajator la angajat
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•
•

În contextul acesta s- au efectuat următoarele activităţi:
Corpul de control a informat 45 de angajatori si s-au primit 900 de notificari la ITM
Covasna
•
S-au difuzat 3 comunicate de presă
•
Întâlniri cu patronatele
•
Guvernul a emis o hotarare, care permite angajatorilor prin derogare de la HG
500/2011,introducerea salariilor si sporurilor pana la data de 31.03.2018
MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITĂŢII

• Reauizarea acţiuniuor din Programuu cadru au Inspecţiei Muncii pe 2014
• Reauizarea indicatoriuor de performanţă
• Verificarea graduuui de îndepuinire a măsuriuor dispuse prin proceseue verbaue de
controu
• Creşterea cauităţii actuuui de controu
• Comunicare şi transparenţă în activitatea desfăşurată şi refuectarea în mass media a
imaginii instituţiei
• Urmărirea nr. de contracte individuaue încheiate şi înregistrate ua inspectorat pentru
persoaneue depistate muncind fără forme uegaue de angajare
Punctuu 4
INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2017 de
FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂIRI FUNCIARE
MUREŞ - OLTUL SUPERIOR
UNITATEA DE ADMINISTRARE COVASNA
Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare s-a înfiinţat prin Ordonanţa de Urgenţă
nr. 82/29 septembrie 2011, ca instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din
venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin reorganizarea Administraţiei Naţionale a
Îmbunătăţirilor Funciare.
Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare exploatează, administrează, întreţine şi
repară amenajările de îmbunătăţiri funciare din domeniul public sau privat al statului,
declarate de utilitate publică (potrivit criteriilor stabilite prin Normele metodologice de
aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/ 2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 1.872/2005, cu modificările ulterioare).
Începând cu data de 30.07.2014 a intrat în vigoare Hotărârea nr. 615/2014 prin care se
aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri
Funciare.
Acest Regulament prevede un număr maxim de 1500 de posturi şi o structură a
Agenţiei formată dintr-o unitate centrală şi 16 filiale teritoriale, fără personalitate juridică,
care au în alcătuire unităţi de administrare.
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Conform acestui Regulament, Unitatea de Administrare Covasna, cu sediul în Sfântu
Gheorghe, aparţine de Filiala Teritorială Mureş- Oltul Superior, cu sediul în Braşov.
Amenajările de îmbunătăţiri funciare aflate în administrarea A.N.I.F. Unitatea de
Administrare Covasna sunt structurate după cum urmează:
- desecare gravitațională - 37.702 ha
- combaterea eroziunii solului - 8.078 ha
- irigații - 4.787 há
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Agenţia desfăşoară următoareue activităţi:
exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile amenajărilor de îmbunătăţiri funciare declarate
de utilitate publică, cu excepţia amenajărilor sau părţilor de amenajare preluate de federaţii;
executarea lucrărilor de conservare a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a
părţilor de amenajare cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică;
scoaterea din funcţiune a lucrărilor din amenajările de îmbunătăţiri funciare sau părţi
de amenajare cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică
realizarea de investiţii pentru reabilitarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare
existente şi execuţia de noi amenajări;
informarea şi instruirea în domeniul îmbunătăţirilor funciare;
realizarea şi asigurarea funcţionării sistemului naţional de supraveghere, evaluare,
prognoză şi avertizare privind efectele economice şi ecologice ale activităţilor de
îmbunătăţiri funciare;
prestarea de servicii de îmbunătăţiri funciare către organizaţii, federaţii şi alte
persoane fizice şi juridice;
Avize emise - 2017
În cursul anului 2017 au fost emise 37 Avize A.N.I.F. în valoare totală de 19.510,05
lei, după cum urmează:
- Aviz PUZ - 30 buc
- Prelungire aviz PUZ - 1 buc
- Aviz PUG - 1 buc
- Acord tehnic - 3 buc
- Scoatere din circuitul agricol - 2 buc
Deruuarea campaniei de irigare în cadruu amenajăriuor de irigaţii afuate în
administrarea A.N.I.F. UA Covasna
În anul 2017, A.N.I.F. Unitatea de Administrare Covasna a avut încheiate 2 contracte
multianuale de irigaţii cu cele două O.U.A.I.–uri din cadrul amenajării Câmpu Frumos,
astfel:
- O.U.A.I. Ghidfalău: 992 ha;
- O.U.A.I. Sfântu Gheorghe: 986 ha.
Datorită precipitaţiilor abundente din acest an, solicitările de livrare a apei pentru
irigaţii din partea beneficiarilor au fost mai reduse, și anume de 141,5 mii mc.
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Programuu Naționau de Reabiuitare a Infrastructurii Principaue de Irigații din
România
Prin H.G. nr. 793/26.10.2016 a fost aprobat Programul Național de Reabilitare a
Infrastructurii Principale de Irigații din România (PNI), care are ca obiectiv reabilitarea
infrastructurii principale de irigații din 86 amenajări viabile aparținând domeniului public al
statului, Amenajarea de irigații Câmpu Frumos fiind inclusă pe Anexa 6, cu o suprafață netă
de 2.998 ha. În temeiul acestor prevederi, s-a încheiat un Protocol de colaborare între D.A.J.
Covasna și A.N.I.F. Unitatea de Administrare Covasna.
Pentru activitatea de sprijinire a beneficiarilor de terenuri agricole în vederea
înființării O.U.A.I.-urilor conform Ordinului M.A.D.R. nr. 152/18.05.2017, s-a constituit
Grupul tehnic de sprijin, compus din reprezentanți ai D.A.J. Covasna și A.N.I.F. Unitatea de
Administrare Covasna.
Grupul tehnic de sprijin s-a ocupat cu înființarea O.U.A.I. Moacșa și își desfășoară
activitatea în vederea finalizării procedurii de înființare a O.U.A.I. Ozun.
Totodată, ANIF UA Covasna a emis pentru O.U.A.I. Sf. Gheorghe, Adeverința
nr.157/04.07.2017 în vederea accesării de fonduri europene conform Submăsurii 4.3 Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice componenta infrastructura de irigații - din Programul Național de Dezvoltare Rurală 20142020 (PNDR).
O.U.A.I. Moacşa
În cursul anului 2017 s-au depus la MADR, Oficiul de Reglementare a Organizațiilor
de Îmbunătățiri Funciare, documentele necesare înregistrării O.U.A.I. Moacșa în Registrul
Național al Organizațiilor de Îmbunătățiri Funciare, și anume: Certificatul Fiscal, Procesele
verbale de afișare și copia după Monitorul Oficial de publicare a agenților economici nr.
2854/16.08.2017, urmând ca după înscrierea în Registrul Organizațiilor de Îmbunătățiri
Funciare la nr. 548/19.07.2017, să se facă demersuri pentru obținerea Autorizației de
Gospodărirea Apelor pentru Amenajarea de irigații Moacșa - cod 186, în vederea emiterii
Adeverinței către O.U.A.I. Moacșa și predarea de către A.N.I.F. U.A. Covasna a
infrastructurii de irigații aferente.
O.U.A.I. Ozun
A.N.I.F. FTIF Mureș-Oltul Superior U.A. Covasna împreună cu membrii Grupului
tehnic de sprijin din partea D.A.J. Covasna au sprijinit beneficiarii de terenuri agricole din
Amenajarea de irigații Câmpu Frumos, Plotul Jgheaburi+canale, care au încheiat Procesului
Verbal la ședința Comitetului Constitutiv ce intenționează înființarea O.U.A.I. Ozun. S-a
depus la MADR - Oficiul de reglementare a O.I.F. Notificarea înregistrată cu nr.
291.105/24.11.017, pentru inițierea procedurii de constituire a O.U.A.I. Ozun.
Obiectivuu de investiții: ”Reabiuitarea Stației de pompare de Bază - SPB
Ghidfauău - Amenajarea de irigații Câmpu Frumos, cod 185, județuu Covasna”
Amenajarea de irigații Câmpu Frumos este situată pe teritoriul administrativ al
municipiului Sf. Gheorghe și comunelor Ghidfalău, Ozun și Reci din județul Covasna.
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Din punct de vedere hidrografic Amenajarea de irigații Câmpu Frumos face parte din
bazinul hidrografic al Râului Olt, care reprezintă sursa de apă pentru amenajarea de irigații.
Obiectivul de investiții se află amplasat în amenajarea de irigații Câmpu Frumos, cod
amenajare 185, jud. Covasna. SPB Ghidfalău este amplasată pe malul stâng al Râului Olt,
la km 112 și a fost pusă în funcțiune în anul 1967.
Se propun următoarele lucrări la:
Bazinuu de aspirație: refacerea pereului din beton și a batardourilor, procurarea și
montarea grătarelor metalice pentru reținerea plutitorilor, asigurarea unei instalații pentru
curățirea periodică a grătarelor, înlocuirea stavilelor metalice plane existente, refacerea
mecanismelor de acționare a stavilelor, procurarea și montarea a 4 electromotoare noi
pentru ridicarea/coborârea stavilelor.
Construcții și instauații hidromecanice: reabilitarea la interior și exterior a
clădirilor, procurarea și montarea a 5 noi agregate de pompare, a 4 pompe de vid și a unei
pompe de epuisment, procurarea și montarea de armături și aparatură de măsurare debite și
presiune noi.
Instauații euectrice și post de transformare: se va procura și monta un tablou de
distribuție nou, se vor înlocui dulapurile existente de 0,4 kV cu dulapuri noi cu grad de
protecție corespunzator condițiilor de mediu și de funcționare în domeniul irigațiilor,
tabloul electric de forță va trebui să conțină transformatoare de curent de măsură, centrala
de masură parametrii electrici, descărcător supratensiuni, circuite de alimentare și protecție
pentru toți consumatorii. Se prevede utilizarea de convertizoare de frecvență care vor
asigura o funcționare în sistem MASTER-SLAVE cu reglarea turației la cele 5 pompe de
bază. Acest sistem va reduce consumul de energie electrică reactivă și consumul de energie
electrică cu până la 20%. Această soluție va permite și protecția sistemului hidraulic cu
reducerea pierderilor de apă. Se vor înlocui toate cablurile de forță cu cabluri dimensionate
corespunzator din cupru, se va reface priza de pământ și instalația de paratrăsnet, se va
păstra postul de transformare existent de 20/04 Kv.
Automatizare, supraveghere, transmitere ua distanță: cele 5 pompe vor fi
acționate de convertizoare de frecvență, echipate cu rezistoare de frânare, presiunea
constantă va fi controlată de convertizorul central care va funcționa în buclă închisă. Viteza
va fi aceeași pentru toate pompele, în funcție de presiunea din sistem. Sistemul va echilibra
automat timpul de funcționare al tuturor pompelor, în funcție de prioritatea stabilită. Există
posibilitatea de extindere a aplicației cu transmiterea de date la distanță prin EterNET,
DeviceNET, Profibus, Radio.
S-a desfășurat procedura de atribuire a lucrărilor de proiectare, oferta câștigătoare
fiind cea depusă de SC Al Trading SRL.
S-a întocmit expertiza tehnică și Documentația de Avizare a Lucrărilor de Investiții
(DALI), valoarea lucrărilor conform Devizului General fiind de 5.083.708 mii lei cu TVA,
din care 3.640.500 mii lei C+M.
S-a inițiat procedura de licitație pentru partea a doua de proiectare + execuție.
Amenajarea de desecare Hărman – Prejmer – cod 100
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În anul 2017 s-au executat lucrări de defrișare la solicitarea beneficiarului de teren pe
canalul de desecare CP1 din amenajarea de desecare Hărman-Prejmer, în zona localităţii
Lunca Mărcuş, prin mijloace proprii.
Pentru Lunca Mărcuș se va achiziționa o motopompă de mare capacitate, care se va
poziționa în incinta îndiguită cu acceptul proprietarului de teren.
Amenajarea de desecare Apața mau drept – cod 152
La sfârșitul anului 2017 s-au executat lucrările de reparații la acoperișul Cantonului
Vâlcele, conform contractului de execuție lucrări: "Lucrări de întreținere și reparații în
amenajările de îmbunătățiri funciare din cadrul Filialelor Teritoriale ale Agenției Naționale
de Îmbunătățiri Funciare 32“, Lotul 1 – Reparații la centre de producție și anexe în
amenajarea de desecare Apața mal drept, în valoare de 75.093,66 lei fără TVA, la care se
adaugă 14.267,80 lei TVA.
Director Adjunct,
Jurist Mariana Aurora GĂUREANU
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