INSTITUŢIA PREFECTULUI–JUDEŢUL COPASNA
COLEGIUL PREFECTURAL

ORDINE DE ZI
Şedinţa Colegiului Prefectural
din data de 24 Mai 2018 ora 10

1. Raport privino activitatea oestăşurată oe virectia Sanitara Veterinara si
pentru Siguranţa Alimentelor în cursul anului 2017 ;
Prezintă: - Directia Sanitara Peterinara si pentru Siguranta Alimentelor
2. Raport privino lucrările promovate şi executate în 2017 pentru
oiminuarea riscului la inunoaţii. Plan oe măsuri pentru executarea lucrărilor
propuse. Hotărâre.
Prezintă: - Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna

3. Raport privino activităţile oestăşurate în anul 2017 oe Comisariatul
Duoeţean pentru Protecţia Consumatorilor Covasna.
Prezintă: - Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor
Covasna
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Punctuu 1.

Informarea privind activitatea DSVSA Covasna în anul 2017
Atribuțiiue și responsabiuitățiue DSVSACovasna
Organizarea și funcționarea DSVSA Covasna sunt reglementate prin :
 Ordonanţa Guvernuuui nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi com pletări prin Legea
nr.215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
 Hotărârea Guvernuuui nr.1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din
subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
 Reguuamentuu de Organizare și Funcționare (în continuare ROF) al direcțiilor sanitarveterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respective a municipiului București,
aprobat prin Ordinuu președinteuui Autorității Naționaue Sanitare Veterinare și
pentru Siguranța Auimenteuor nr. 571/2014, cu modificările ulterioare.
Organizatoric și structura de personau
În conformitate cu H.G. nr. 1415 din 2009, modificat prin H.G. nr. :01 din 19.08.2014 –
privind organizarea și funcționarea ANSVSA și a unităților din subordinea acesteia, structurile de
funcționare ale DSVSA Covasna sunt :
1.

Serviciu Control Oficial Sănătate Animală, care include și Compartimentul de
Farmacovigilență, Nutriție animală, SNCU și Biocide;

2.

Serviciu Control Oficial Siguranța Alimentelor;

3.

Serviciu Catagrafie, Înregistrare, Evaluare, TRACES;

4.

Serviciul Antifraudă;

5.

Serviciu Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor;

6.

Birou Evidență Informatică și Control Administrativ;

:.

Serviciul Economic și Administrativ;

8.

Compartiment Poliția Sanitar-Veterinară a Animalelor;

9.

Compartiment Juridic și Resurse umane;

10. Compartiment Audit intern,
DSVSA Covasna în anul 201: a fost condusă de un director executiv în persoana Dr.
Sikó Barabási Sándor și de un director executiv adjunct, numit prin exercitare temporară de
atribuții, în persoana dlui Dr.Șulea Codruț Marius.
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Directoruu executiv în perioada anauizată și-a desfășurat activitatea incuusiv prin :
-

Eliberarea unui nr. 169 de decizii

-

Eliberarea unui nr. 19 de note interne

-

Ședințe operative săptămânale în fiecare zi de luni, cu participarea : director executiv
adjunct,

șefii tuturor serviciilor operative și administrative, inclusiv persoalul cu

responsabilități concrete stabilite (SCOSAnimală, SCOSAlimentelor, BEICA, SCIET,
SAF, Serv.Ec.Adm., LSVSA, coord. Farmacovigilență, responsabil PPC, resp.Control
financiar preventiv, Cons.juridic, CRUmane, CAudit public intern,

CPSVA,

coordonatorul achizițiilor publice, secretarii SCIM, președinte Sindicat).
-

Planificarea activităților săptămânale pe servicii/birouri/compartimente și respectiv
Raportarea săptămânală a activităților desfășurate de către fiecare serviciu/birou/
compartiment

-

Participarea la ședințele de :
o Colegiu prefectural
o ISU
o Ședințe comune de lucru cu Direcția pentru agricultură a jud.Covasna și cu APIA
Covasna
o Asociațiile crescătorilor de bovine și ovine
o Comisia CAT
o altele

-

În calitate de purtător de cuvânt al instituției a întocmit și înaintat un număr de 42
communicate de presă toate postate pe site-ul DSVSA Covasna, a organizat 9 conferințe
de presă, a căror materiale au apărut în peste 72 articole, communicate și emisiuni radio
local și national.

-

S-au înregistrat 25 petiții, din care s-au soluționat 24, unul fiind în instanță.
Structura de personau se prezintă astfel :
Numar totau de posturi:

Nr.crt

Situatie privind posturiue

Nr.posturi

1

Numarul de posturi aprobate la finele perioadei de raportare

101

2

Numarul de posturi ocupate la finele perioadei de raportare

8:

3

Numarul de posturi vacante la finele perioadei de raportare

14

4

Numarul mediu de posturi remunerate

86

5

Numarul de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul

1
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Situatie privind functionarii pubuici:
Nr.crt

Situatie privind posturiue

Nr.posturi

1

Numarul de posturi aprobate la finele perioadei de raportare

2

Numarul de posturi ocupate la finele perioadei de raportare

3

Numarul de posturi vacante la finele perioadei de raportare

5

4

Numarul mediu de posturi remunerate

62

5

Numarul de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul

0

68
63

Situatie privind contractuauii:
Nr.crt

Situatie privind posturiue

Nr.posturi

1

Numarul de posturi aprobate la finele perioadei de raportare

33

2

Numarul de posturi ocupate la finele perioadei de raportare

24

3

Numarul de posturi vacante la finele perioadei de raportare

9

4

Numarul mediu de posturi remunerate

24

5

Numarul de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul

1

1.a. SERVICIU CONTROL OFICIAL SĂNĂTATE ANIMALĂ
Șef serviciu Dr. Deák Sándor
Serviciul Control Oficial Sănătate Animală (în continuare SCOSAnim.) și-a desfășurat
activitatea în perioada 01.01.-31.12.201: conform prevederilor ROF, astfel :
1.Verificarea scriptică deconturilor lunare ale acțiunilor sanitare veterinare depuse de
medicii veterinari concesionari și a medicilor de la cabinetele particulare.
2. Verificarea în teren la nivelul exploatațiilor de animale a concordanței între acțiunile
decontate și realitatea din teren privind deconturile lunare ale acțiunilor sanitare veterinare
depuse de medicii veterinari concesionari și a medicilor de la cabinetele particulare.
3.Verificarea prin supracontrol în teren a cocordanței între acțiunile decontate și realitatea
din teren precum și modul de realizare a acestor controlale de către medicii veterinari zonali.
4.Întocmirea documentației pentru Rapoartele intermediare și finale privind bolile
cofinanțate
5.Participarea la controalele privind SMR.
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6.Urmărirea realizării planului cifric ala acțiunilor sanitare veterinare din Programul
Strategic de către medicii veterinari concesionari și mediciii veterinari contractuali în
exploatațiile autorizare/întregistrate
:.Monitorizarea focarelor de boală la animale, notificări, declarare, plan măsuri, anchete
epidemiologice, stingeri.
8.Efectuarea de controale în domeniul farmacovigilenței la unități farmaceutice și
exploatații.
9. Efectuarea de controale în domeniul nutriției animale la unități producătoare și
exploatații.
10.Efecuarea de controale în domeniul biocidelor.
11. Efecuarea de controale în domeniul SNCU.
12.Instruiri cu reprezentanții Asociațiilor de Vănătoare privind campaniile de vaccinare
antirabică orală a vulpilor și campaniile de recoltare vulpi în vederea verificării eficienței
vaccinării
13. .Instruiri cu reprezentanții Asociațiilor de Vănătoare și a administratorilor
exploatațiilor comerciale de porcine, medici veterinari concesionari și de cabinete individuale
privind bolile majore cu risc de aparție sau reapariție PPA, PPC.Bluetongue, Dermatoza nodulară.
14. Efectuarea de controale privind respectarea normelor de biosecuritate în exploatațiile
comerciale dar și cele nonprofesionale.
15.Coordonarea și realizarea acțiunilor de vaccinare antirabică orală a vulpilor și a celor
de recoltare vulpi pentru verificarea eficienței vaccinării.
16.Efectuarea de controale tematice la CMV concesionate și audit.
1:.Efectuarea de controale privind modul de realizare a acțiunilor de Inspecții în
exploatații de către medicii veterinari concsionari.
18.Efectuarea de controale privind bunăstarea animalelor precum și ecarisarea teritoriului.
19.Efectuarea de controale în tărgurile de animale.
20. Vizarea dosarelor de despăgubire.
21.Activițăți desfăsurate de șeful serviciului SCOSA Animală în această perioadă au fost:
- coordonarea supravegherii sanitare veterinare și a acțiunilor imunoprofilactice;
- coordonarea și controlul activităților desfășurate de personalul din subordine ;
- responsabil cu bolile cofinanțate-Bluetongue,Rabie și EST;
- întocmirea și elaborarea Fiselor de Post ,Fișelor de evaluare a personalului din
subordine;
- elaborarea Planului cifric al acțiunilor sanitare veterinare;
- elaborarea Procedurilor formalizate SCIM;
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- verificarea și vizarea Deconturilor mdicilor veterinari concesionari.
În cursul anului 201: a efectuat următoarele acțiuni :
1.Efective supravegheate conform contractelor concesiune și respective de prestări
servicii cu cele 39 Cabinetele veterinare particulare
Nr
crt

Specia

Capete

1
2
3
4
5
6
:
8
9

Bovine
Cabaline
Ovine
Caprine
Porcine
Păsări
Albine
Câini
Pisici

46322
6939
244839
888:
344::
506953
9106
19189
691:

Expuoatații
necomerciaue
32:56
6802
229822
8809
22:43
113:82
9106
19189
691:

d.c. în
Expuoatații
tip.A.
6191
36
12358
50
466
0
0
0
0

Expuoatații
autorizate
:3:5
101
2659
28
11268
3931:1
0
0
0

2.Ferme autorizate/inregistrate supravegheate sanitar veterinar
Nr.

Specia

Crt.

Nr. expuoatatii
autorizate 1/1

Nr.expuoatatii
inregistrate 1/1

61/44

183/159

1

Bovine

2

Cabaline

6/6

-

3

Ovine

6/3

48/23

4

Caprine

2/2

-

5

Pasari

3/3

-

6

Albine

20/20

165/103

:

Porcine

7/:

1/1

Notă : Prima cifra reprezinta totalul exploatatiilor autorizate/inregistrate la inceputul
anului si pe parcurs a doua cifra exploatatii supravegheate autorizate/ inregistrate de la inceputul
anului si pe parcurs.
* număr de ferme din registrele de autorizări
* număr ferme în care s-au efectuat acțiunile sanitar veterinare obligatorii
Menţiune: - procesul de inregistrare a fermelor este o acţiune continuă cu caracter
dinamic anual, unele dintre acestea s-au transformat din forma de exploataţie a populaţiei în
formele actuale după efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare obligatorii.
3.Vaccinări preventive conform contractelor de prestări servicii cu cele 39 Cabinetele
veterinare particulare
Nr.
1

Boaua
Pseudopesta aviara

Efectiv vaccinabiu
22:.564

Efectiv vaccinat
203.59:

%
89,5

2016
:6
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2
3
4
5
6

Rabie caini
Rabie pisici
Antrax Cabaline
Antrax Bovine, Ovine, Caprine
Tuberculinări bovine
1

19.189
6.91:
:.280
2:5.300
44.200

12.15:
1.:50
:.305
301.593
38.541 1

63,35
25,3
100,34
109,55
8:,20

63
25
96,3
99,8
83,2

Acțiunea nu s-a finalizat la 31.12.201:.
4. Supraveghere serologică

Nr.
1
2
3
4
5

Boaua
Puan 2017
Reauizat
%
2016
1
Bluetongue
614
569
92,6:
80,3
Leucoză, Bruceloză bovină
66.000
63.2:2
95,8:
88,6
Bruceloză ovină,caprină
14.936
1:.156
114,86
110
Bruceloză suină
366
3:5
102,46
38,3
Anemia Infectioasa ecvina
:.280
6.813
93,59
89,:
1
Diferența de ovine din animalele țintă au fost sacrificate pentru consum propriu de către

proprietari în cursul anului
Tipuu expuoatației

Nr. expuoataţii
(sate) ţintă

Nr. expuoataţii
din care s-au
recoutat probe

Nr. probe
preuevate

Nr. probe
de preuevat

Procentaj
%

1

30

0

100

1

15

15

100

10

60

0

100

10

50

0

100

-

12

0

100

Reauizare
%

Expl. comerciale
1
găini ouătoare
Expl. comerciale
1
găini reproducţie
Expl. nonprofesionale
2
galinacee
Expl. nonprofesionale
2
palmipede
Păsări sălbatice
5.Supraveghere Gripa aviara
6.Supraveghere Pestă porcină clasică
Nr.crt

Metodă

1

Activă
domestic 1
Pasivă
domestic 2
Mistreți 3

2
4
1
2
3

Puan
necomer
ciaue
0

Reauizat
necomer
ciaue
0

Reauizare
%

Puan expu.
comerciaue

0

4:2

Reauizat
expu.
comerciaue
380

143

180

126

28

33

118

:5:

608

80.3

0

0

0

80.5

Pe animale moarte sau suspecte de boală
Din animale ca supraveghere
Din mistreți împușcați sau morți.

7.Supraveghere Pestă porcină africană
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Nr.crt

Metodă

1
2

domestic
mistreti
1

Puan
necomer
ciaue
35
25 1

Reauizat
necomer
ciaue
38
8

Reauizare
%

Puan expu.
comerciaue

108.5
32

0
0

Reauizat
expu.
comerciaue
0
0

Reauizare
%
0
0

Numai din mistreți găsiți morți, inclusive în accidente rutiere

8.Supraveghere EST
Nr.crt
1
2
3
4
5
6
:
8
9
10

Grupa țintă
Bovine sacrificate normal
Bovine sacrificat de urgența
Bovine moarte
Bovine suspecte
Ovine moarte
Ovine sacrificate
Ovine suspecte
Caprine moarte
Caprine sacrificate
Caprine suspecte

Puan
3598
:2
103
4
0
262
262
100
100
100

Reauizat
590
:9
60
1
2
519
480
1:
358
16

2016
11,:
99,6
41,5
25,0
9:,2
:0,6
9,1
4,5
-

%
16,40 1
109,:2
58,25
25,0
100
198
100
1:,0
368
16,0

1

Față de numărul de probe planificate de către ANSVSA, în jud.Covasna există un singur abator
de bovine care neavând piață de desfacere pt.carnea de bovină sacrifice un număr mic de
animale. Bovinele din județ sunt sacrificate în abatoarele din Suceava, Botoșani, Dâmbovița.
9. Mortalități cumulate în perioada 01.01.-31.12.2017
Nr.crt

Specia

1
2
3
4

Bovine
Ovine ,caprine
Porcine
Păsări

Totau
96

4:9
940
31635

Expuoatații
necomerciaue
69
459
2
0

Expuoatații
comerciaue
2:
20
938
31635

10. Situația epidemiologică în perioada 01.01.-31.12.2017
Nr
1
2
3
4

Specia
Bovine
Bovine
Cabaline
Albine

Boaua

Nr focare

Leucoză enzootică
Tuberculoză
Anemie infecțioasă
Varooză

2
2
1
1

Animaue
afectate
2
4
1
453 fam.

Stare focar
Focar în curs de stingere
1 focar stins
1 focar stinse
stins

.
11.Controale efectuate în perioada 01.01.- 31.12.2017
Nr. Obiectiv

Tematică

Nr.controaue Nr.controaue
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1

Exploatații bovine

Tuberculinări, supraveghere
LEB,bruceloză,vaccinări antrax
2 Exploatații ovine
Supraveghere
bruceloză,vaccinări antrax
3 Exploatații cabaline
Supraveghere anemie infecțioasă
vaccinări antrax
4 Exploatații porcine
Biosecuritate,supraveghere PPA
5 Exploatații păsări
Biosecuritate,supraveghere
salmoneloză și gripă aviara
6 Gospodării cu
Microcipare și vaccinare
carnasiere domestice
antirabică
: CMV concesionate
Plan cifric -deconturi
8 Asociații crescători de Respectarea legislației sanitare
animale
veterinare în perioada de pășunat
Controale ad hoc
Note de serviciu și alte dispoziții
Totau controaue în domeniuu sănătății animaue

2016
1253

2017
1258

321

326

45

45

24
18

49
23

66

86

23
24

39
28

1415
3.189

28:0
4.713

12. Măsuri de sancționare :
- sancțiuni contravenționale

25

- cuantumul amenzii aplicate :

11.600 Ron

- avertismente scrise

9

- ordonanțe de interzicere a funcționării

14

PLAN DE MĂSURI
1. Extinderea verificărilor și realizarea Auditului public intern în domeniul deconturilor
lunare ale acțiunilor sanitare veterinare depuse de medicii veterinari concesionari și a
medicilor de la cabinetele particulare pe 201: și 2018.
Termen : permanent
Răspunde : director executiv adjunct și șeful Serviciului de sănătate și Bunăstare
a animalelor
2. Verificarea în teren la nivelul exploatațiilor de animale a concordanței între acțiunile
decontate și realitatea din teren privind deconturile lunare ale acțiunilor sanitare
veterinare depuse de medicii veterinari concesionari și a medicilor de la cabinetele
particulare.
Termen : permanent
Răspunde : director executive adjunct și șeful Serviciului de sănătate și Bunăstare
a animalelor, șeful Biroului de identificare și înregistrare a animalelor
3. Întocmirea și verificarea documentației pentru Rapoartele intermediare și finale
privind bolile cofinanțate de UE.
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Termen : permanent
Răspunde : director executive adjunct și șeful Serviciului de sănătate și Bunăstare
a animalelor, responsabil boli.
4. Urmărirea realizării planului cifric ala acțiunilor sanitare veterinare din Programul
Strategic de către medicii veterinari concesionari și mediciii veterinari contractuali în
exploatațiile autorizare/întregistrate
Termen : trimestrial și permanent
Răspunde : director executiv adjunct și șeful Serviciului de sănătate și Bunăstare a
animalelor
1.b. COMPARTIMENTUL DE FARMACOVIGILENȚĂ, NUTRIȚIE ANIMALĂ,
S.N.C.U. (subproduselor de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman), BIOCIDE,
PNCR (Program Național Control Reziduuri), PCCF (Plan Cifric Control Furaje) – Responsabil
coordonator dr.Blága Zsolt
Domeniul de activitate și rezultate centralizate :
Compartimentuu Farmacovigiuenţă are următoarele atribuţii şi responsabilităţi specifice:
a) supraveghează şi răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare privind produsele
medicinale veterinare şi a alte produse de uz veterinar, de către unităţile de distribuţie cu
amănuntul şi angro;
b) monitorizează şi răspunde de activitatea de farmacovigilenţă, privind utilizarea produselor
medicinale veterinare şi a furajelor medicamentate;
c) raportează la A.N.S.V.S.A. rezultatele activităţii de farmacovigilenţă şi de supraveghere a
reziduurilor la animale vii şi produsele acestora, conform prevederilor legale;
d) monitorizează şi informează A.N.S.V.S.A., asupra reacţiilor adverse apărute la animale în
urma administrării de produse medicinale veterinare şi alte produse de uz veterinar;
e) monitorizează şi controlează circulaţia furajelor medicamentate;
f) supraveghează şi monitorizează programele pentru administrarea produselor medicinale
veterinare, precum şi modul de administrare a produselor biologice în unităţile de creştere a
animalelor;
g) monitorizează modul în care sunt respectate prevederile actelor normative în vigoare cu
referire la depozitarea, circulaţia şi comercializarea biopreparatelor, medicamentelor şi altor
produse de uz veterinar, substanţelor toxice şi stupefiante, tranchilizantelor, substanţelor
hormonale;
h) implementează şi monitorizează aplicarea prevederilor legale privind controlul reziduurilor la
animalele vii şi produsele de origine animală;
i) monitorizează şi răspunde de realizarea Programului Naţional de Control al Reziduurilor,
aprobat potrivit legii;
j) verifică documentaţia pentru autorizarea unităţilor de depozitare produse medicinale
veterinare şi alte produse de uz veterinar în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
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k) solicită număr de autorizaţie de distribuţie Direcţiei de coordonare tehnică a institutelor de
referinţă, LSVSA, reglementare şi control a activităţii farmaceutice veterinare din cadrul
A.N.S.V.S.A., pentru unităţile de distribuţie evaluate;
l) întocmeşte şi transmite anual lista operatorilor care distribuie, comercializează şi utilizează
produse medicinale veteriare şi alte produse de uz veterinar;
m) transmite trimestrial rapoarte privind respectarea prevederilor legale în vigoare privind
calitatea produselor medicinale veterinare şi a altor produse de uz veterinar de către unităţile
de distribuţie cu amănuntul şi cu ridicata, unităţile de producţie, precum şi de către alte
persoane fizice autorizate şi persoane juridice care desfăşoară activităţi în domeniul
produselor medicinale veterinare şi a altor produse de uz veterinar;
n) transmite rapoarte trimestriale privind respectarea prevederilor legale referitoare la
circulaţia şi modul de utilizare a produselor medicinale veterinare
o) participă la soluţionarea alertelor de farmacovigilenţă prin anchetele desfăşurate la nivel
local;
p) controlează modul de utilizare şi de pastrare a produselor medicinale veterinare şi a altor
produse de uz veterinar in fermele de animale şi în cabinetele de asistenţă medicală veterinară
q) autorizează şi controlează activitatea depozitelor farmaceutice veterinare, farmaciilor
veterinare;
r) participă şi la alte activităţi dispuse de conducerea D.S.V.S.A.
1..Unități din domeniul Farmacologic înregistrare /autorizate supravegheate
Nr.
crt
1
2
3

Profiu de unitate
Farmacii veterinare
Pet shop
Unitati DDD

Nr unitati
autorizate
18
18
11

Nr.unitati
inregistrate
0
5
0

Au fost efectuate un număr de 81 controale, s-au aplicat 3 amenzi contravenționale în
valoare totală de 2400 Ron și au fost emise 15 avertismente scrise. S-a emis o Ordonanță de
interzicere a activității pentru o unitate.
2. Unitati din domeniul Nutritiei Animalelor supravegheate
Nr.
crt
1
2
3
4

Profiu de unitate
Fabrica Nutreturi Combinate
Producatori aditivi furajeri
Comert cu amanuntul de furaje
Transportatori furaje

Nr unitati
autorizate
4
0
8
0

Nr.unitati
inregistrate
2
0
3
4

Au fost efectuate un număr de 61 controale, s-au aplicat 2 amenzi contravenționale în
valoare totală de 1200 Ron și au fost emise 16 avertismente scrise.
Au fost recoltate 258 probe în cadrul Programului Național pentru Controlul Furajelor și
86 probe de furaje pentru analiza reziduurilor.
3.Unitati SNCU (pentru neutralizarea subproduselor improprii pentru consum uman)
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Nr.
crt
1
2

Nr unitati
autorizate
12
4

Profiu de unitate
Unitati SNCU
Transportatori SNCU

Au fost efectuate 26 controale tematice în domeniu.
4.Cabinete veterinare controlate
Nr.
crt
1

Profiu de unitate
Asistență sanitar veterinară

Cabinete veterinare
concesionate
39

Cabinete veterinare
particuuare
39

5. Controale şi Inspecţii
Domeniul de activitate
Controale în Domeniul Farmacovigilenţă
Controale şi Inspecţii în Domeniul Biocide
Controale şi Inspecţii în Domeniul S.N.C.U.
Controale şi Inspecţii în domeniul Nutritie animală
Recoltari probe furaj

Plan
73
4
26
82
278

Realizat
81
11
26
61
344

%
111
225
100
74,5
134,7

2016
99.29
100.00
94,44
37.88
64.71

Notă : Planificarea si stabilirea numarului de controalelor in unitati se efectueaza pe baza
evaluarii si incadrarii in categoria de risc ! Sunt categorii de unități care se controlează
trimestrial, semestrial sau anual.
PLAN DE MĂSURI
1. Extinderea verificărilor privind farmacovigilența, nutriția animalelor atât la exploatațiile
profesionale de animale, cât și la exploatațiile non-profesionale.
Termen : permanent
Răspunde : director executiv adjunct și șeful Serviciului de sănătate și Bunăstare a
animalelor, responsabil Farmacovigilență și nutriție animală.
2. Coordonarea și urmărirea realizării planului privind controlul reziduurilor ale furajelor
destinate animalelor de rentă.
Termen : permanent
Răspunde : director executiv adjunct și șeful Serviciului de sănătate și Bunăstare a
animalelor, responsabil PNCR
3. Urmărirea realizării colectării și neutralizării SNCU și ecarisarea teritoriului, până la
apariția unor norme legislative de reglementare și monitorizarea activității după apariția
acestei norme.
Termen : permanent
Răspunde : director executiv adjunct și șeful Serviciului de sănătate și
Bunăstare a animalelor, responsabil PNCR
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2. SERVICIU CONTROL OFICIAL SIGURANȚA ALIMENTELOR
Șef serviciu cu delegare de atribuții dr.Muntean Elena
In perioada 01.01.– 31.12.201: in conformitate cu ROF si legislatia specifica,
SCOSAlimentelor a efectuat :
1. Verificarea documentelor justificative
2. Rapoartele de sfarsit de luna
3. Raportarile pentru sfarsitul de trimestru
4. Raportarile la sfarsit de semestru
5. Raportari trimestriale SNCU
6. Intocmirea planului cifric pentru produsele de origine animala si non-animala,
monitorizarea si realizarea planului cifric
:. Monitorizarea rezultatelor analizelor de laborator
8. In cazul probelor neconforme a aplicat masurile de retragere a alimentelor de origine
animala si non-animala
9. A fost verificata documentatia si au fost recoltate probe pentru produsele sosite in vama
10. Realizarea planului PNCR
11. Realizarea planului pe contaminanti
12. Verificarea in teren a unitatilor autorizate si inregistrate conform Ord 35/2016 si a NS
13. Solutionarea alertelor transmise prin SRAFF pentru produsele de origine animala si nonanimala
14. Validarea certicatelor TRACES
15. Eliberarea certificatelor pentru exportul produselor din carne
16. Instruirile medicilor veterinari oficiali si a pe Ord 64/200:
1:. Am participat la efectuarea auditurilor pe SNCU
18. Am participat la actiuni comune de control oficial cu alte institutii abilitate
19. Supravegherea activitatii personalului care realizeaza controlul official in unitatile de
producere, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor
alimentare de origine animal si non-animala.
3. SERVICIUL CATAGRAFIE, ÎNREGISTRARE, EVALUARE, TRACES.
Șef serviciu dr.Örsi Csaba
Deși cu un deficit de personal calificat semnificativ serviciul și-a desfășurat activitatea în
perioada analizată în mod corespunzător.
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Activitatea de înregistrare / autorizare conform Ordineuor ANSVSA :
Cf.Ordinului

Unități autorizate/înregistrate
Total pe județ
01.01.-31.12.2017
727
60
99
0
16
1
633
73
1239
Non animal 146
1690
Animal
145
149
Vânzare directă 9
14
0
4.567
434

Ordin nr.16/2010
Ordin nr.109/2010
Ordin nr.83/2014
Ordin nr.57/2010
Ordin nr.111/2008
Ordin nr.111/2008
Ordin nr.34/2008 (tradițional)
Total unități autorizate/înregistrate

Euiberarea de vize, avize, accept interjudețean de mișcare a animaueuor :
Avize temporare, pentru evenimente organizate de către autorități locale: 97
Vize anuale mijloace de transport: 230
Ordonanţe de suspendare a activităţii emise: 9
Ordonanţe de interzicere a activităţii emise: 11
Notificări AFIR: 138
ACCEPT INTERJUDEȚEAN:
Bovine: 1877
Ovine: 305
Suine: 150
Pasari: 52
Cabaline: 8
EVALUAREA UNITĂŢILOR:
Ordin ANSVSA 57/2010: Total 92 unități din care :0 (:6%) evaluate, 22 (24%)
neevaluate.
Ordin ANSVSA 111/2008: Total 461 unități din care 339 (:3,53%) evaluate, 122 (26,46%)
neevaluate. (Stâne greu accesibile cu mijloace de transport!)
AUDITUL UNITĂŢILOR:
Ordin ANSVSA 57/2010: Total 24 unități auditate, raport de audit.
MĂSURA 215 bunăstare: 2 controale - Avicod SA
PLAN DE MĂSURI
1. Actualizarea

permanentă

a

catagrafiei

unităților

supuse

procedurilor

de

autorizare/înregistrare.
Termen : imediat și permanent
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Răspunde : director executive adjunct, șef SCIET
2. Îmbunătățirea activității de evaluare și audit a unităților supuse procedurilor de
autorizare/ înregistrare, incadrarea acestora în grupele de risc.
Termen : imediat și permanent
Răspunde : director executive adjunct, șef SCIET, șef Serviciu Siguranța
Alimentelor

4. SERVICIU ANTIFRAUDĂ
Șef serviciu numit temporar ing.Páll Botond
Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al D.S.V.S.A. Covasna, Serviciul
Antifrauda monitorizeaza realizarea actiunilor de control oficial si realizeaza actiunile de
control/supracontrol monitorizează realizarea acţiunilor de control oficial şi realizează acţiunile
de control/supracontrol proprii conform Programului de control naţional şi/sau tematice, la nivel
judeţean, cu respectarea procedurilor/instrucţiunilor A.N.S.V.S.A., conform Ord. 5:1 /
2:.06.2014.
În perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 Serviciul Antifraudă a efectuat un număr de 830
controaue după cum urmează:
- 174 controale privind respectarea prevederilor normelor sanitare veterinare referitor la
identificare si inregistrarea animalelor S.M.R.-GAEC.
- 31 controale efectuate privind conditiile de autorizare, trasabilitate,la produsele de origine
animală si non-animala in perioada Sarbatorilor Pascale și în perioada Sărbătorilor de
Iarnă.
- 1 control cu I.P.J. Covasna
- 445 controale / inspectii efectuate in exploatatii non-profesionale.
- 6 controale efectuate în trafic.
- 23 controale efectuate impreuna cu SCOSAlimente de origine animală.
- 7 controaue efectuate împreună cu SCIET.
- 24 audit conform O. 5:/2010 și O 35/2016.
- 119 controale efectuate în comandament.
În urma controalelor / inspectiilor / supracontroalelor efectuate au fost aplicate un
număr de
97 amenzi contraventionaue :
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- :5 sanctiuni contraventionale conform H.G.984/2005 cu modificarile ulterioare in
vauoare de 140.680 ron.
- 22 avertismente conform O.U.G. 2/2001
În perioada analizată la SAF din cadrul DSVSA Covasna au fost depuse un număr de 20
recuamații/petiții, din care 19 au fost rezolvate, 1 fiind pe rol la Tribunalul Covasna.
Pe Sistemul Rapid de Alertă au fost primite si rezolvate in termen un număr de 16
auerte/notificări.
PLAN DE MĂSURI
În funcție de necesități și priorități stabilite de directorul executive.
5. BIROUL EVIDENȚA INFORMATICĂ ȘI CONTROL
ADMINISTRATIV
Șef birou dr.Bod Barna
In conformitate cu Ordinul ANSVSA Nr.5:1/2014 si a ROF DSVSA , precum si a
legislatiei specifice in vigoare Biroul Evidenta Informatica si Control Administrativ a desfasurat
urmatoarele activitati principale in preiada 01.01.201:-31.12.201::
1.Verificarea scriptică a deconturilor lunare ale acțiunilor de identificare si inregistrare a
animalelor depuse de catre medicii veterinari de libere practica imputerniciti si verificrea datelor
introduse în Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor
2. Verificarea în teren la nivelul exploatațiilor de animale a concordanței între acțiunile
decontate și realitatea din teren privind deconturile lunare ale acțiunilor de identificare si
inregistrare a animalelor depuse de catre medicii veterinari de libere practica imputerniciti.
3.Verificarea prin supracontrol în teren a cocordanței între acțiunile decontate și realitatea
din teren precum și modul de realizare a acestor controlale de către medicii veterinari zonali.
4.Participarea la controalele din exploatatii conform acordului de delegare între APIA şi
ANSVSA (control SMR) şi NS.nr.6521/28.12.2016 6599/20.02.201: , NS.nr.6:84/20.0:.201: si
gestionarea controalelor efectuate pentru verificarea respectării de către agricultori acerinţelor
legale în materie de gestionare (SMR) referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor şi a
bunelor condiţii agricole şi de mediu (GAEC). Astfel, pe parcursul perioadei analizate au fost
controlate un număr total de 381 de exploatații din care la 3 exploatații s-a efectuat și un
supracontrol dispus de ANSVSA.
5.Efectuarea de controale privind modul de realizare a acțiunilor de Inspecții în
exploatații de către medicii veterinari de libera practica imputerniciti .
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6.Emiterea şi tiparirea paşapoartelor, în condiţiile legii, pentru bovinele identificate şi
înregistrate, către proprietarii bovinelor.
:.Inregistrarea si instruirea operatorilor SNIIA aprobati, conform ordinului ANSVSA
Nr.40/2010 cu modificarile si completarile ulterioare.
8.Conform prevederilor legale in vigoare au fost solutionate 127 de cereri pentru
inregistrarea fatarilor gemelare la bovine .
9.Conform prevederilor legale in vigoare au fost solutionate 86

de cereri pentru

corectarea de rasa la animalele inregistrate in Baza Nationala de Date.
Cifric activitatea se exprimă astfeu :
Nr
1

2

3

4
5
6
:

8

Denumirea activitatii
Verificarea deconturilor conform Ordinului 106/2015

Coordonarea activităţii de control în exploataţii conform
acordului de delegare între APIA şi ANSVSA (control
SMR) şi NS.nr.6521/28.12.2016 6599/20.02.201: si
NS.nr.6:84/20.0:.201:
Coordonarea activităţii de inspecţii în exploataţii
efectuat de către medicii veterinari de liberă practică şi
verificarea deconturilor depusă dupa efectuarea
activităţii
Paşapoarte bovine eliberate
Paşapoarte bovine duplicate eliberate
Operatori SNIIA aprobati si instruti (inclusiv Asociatiile
crescatorilor de Animale)
Nr de fătări gemelare aprobate şi introduse

Rezuutate
Nr exploatatii verificate prin
supracontrol 130 din 27 de CSVAuri
Nr. de exploatatii controlate si datele
verificate in programul de gestiune a
inspectiilor : 381
Nr exploatatii inspectate de catre
medicii veterinari de libera practica
imputerniciti : 13092
Nr. exploatatii verificate prin
supracontrol : 762
21679
426
33
127

Modificare rasa animale inregistrate in Baza Nationala
de Date conform Ns.nr.6261/25.05.2016 si
6638/13.03.201:

86

PLAN DE MĂSURI
1. Îmbunătățirea procedurilor de eliberare a documentelor solicitate de deținătorii de animale,
prin suplimentarea și asigurarea personalului și a sistemului IT mai adecvat.
Termen : imediat și permanent
Răspunde : director executive adjunct, șef Biroul Evidenta Informatica si Control
Administrativ
2. Participarea la controalele din exploatatii conform acordului de delegare între APIA şi
ANSVSA si gestionarea controalelor efectuate pentru verificarea respectării de către
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agricultori a cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) referitoare la identificarea şi
înregistrarea animalelor şi a bunelor condiţii agricole şi de mediu (GAEC).
Termen : imediat și permanent
Răspunde : director executive adjunct, șef Biroul Evidenta Informatica si Control
Administrativ
6. COMPARTIMENTUL

POLIȚIA

SANITAR

VETERINARA

A

ANIMALELOR
Responsabil coordonator Dr.Luppinger Thymea
În perioada 01.01.201:.- 31.12.201:., au fost efectuate următoarele acţiuni:
1. Inspecţii în exploataţii non profesionale şi profesionale de animale privind respectarea
condiţiilor de ecocondiţionalitate (SMR şi GAEC), în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin
pentru fermieri în judeţul Covasna fiind implicată în controale specifice S.M.R.-urilor, în
număr de 64 controaue.
2. Controale în Adăposturi de câini fără stăpân – 16 controale :
Pe raza judeţului Covasna există 3 Adăposturi de câini fără stăpân şi anume :
- TEGA SA Sf.Gheorghe – Câmpul Frumos, nr.21, capacitate 140 capete
- Primăria Baraolt - str. Kossuth Lajos nr.214., capacitate 8 capete
- Asociația pentru Protecția Animalelor BENJI, Tg. Secuiesc, str. Gării nr. F.N.,
capacitate 40 capete.
În adăposturile sus menţionate au fost verificate modul de aplicare şi respectare

a

legislaţiei în vigoare cu privire la gestiunea câinilor fără stăpân, numărul de microcip, numărul
fisei de adopţie, data vaccinării antirabice,data sterilizării,data predării cadavrelor către
societăţile, la fiecare control s-a întocmit câte o Fişă de Inspecţie.
S-au controlat completarea registrelor de la sediile adăposturilor publice pentru câinii
fără stăpân conform procedurilor stabilite de A.N.S.V.S.A. Au fost, verificate şi raportate la
A.N.S.V.S.A. datele cu privire la numărul de câini înregistraţi. Având în vedere prevederile
legislaţiei sanitare veterinare în vigoare, cu privire la reducerea numărului de câini fără stăpân,
stoparea înmulţirii necontrolate a câinilor de rasă comună, prevenirea abandonului şi a pierderii
câinilor, facilitării recuperării câinilor pierduţi, promovării deţinerii responsabile a câinilor,
reducerii apariţiei rabiei şi a altor zoonoze, reducereii riscurilor asupra sănătăţii oamenilor,
prevenirii agresivităţii asupra oamenilor şi animalelor, au fost transmise către toate consiliile
locale adresa nr. 8621/1:.06.2016, cu reveniri ulterioare, cu privire la obligaţia de a amenaja şi de
a suplimenta din fonduri proprii adăposturi pentru populaţia de câini fără stăpân în funcţie de
necesităţi.
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În contextul zilei internaţionale a animalelor fără stăpân, sărbătorite în fiecare an pe data
de 4 aprilie, Compartimentul Poliţia Sanitară Veterinară a Animalelor din cadrul DSVSA
Covasna, a recomandat (la cele două adăposturi de câini existente la data aceea de pe raza
judeţului) :
-

Evitarea eutanasierii animalelor pe această dată.

-

Demararea unor activităţi premergătoare prin care să se promoveze, cu precădere în presa
locală activitatea de adopţii.
Controale pe linia protecției și bunăstării animalelor au fost effectuate 93 controaue cu

privire la respectarea prevederilor normelor sanitare veterinare referitoare la protecţia animalelor
de fermă. S-au întocmit Fişe de Inspecţie cu privire la verificarea modului de respectare a
prevederilor normelor sanitare veterinare referitoare la protecţia animalelor de ferma.
Verificrările s-au referit la următoarele aspecte:
• Personal
• Ţinerea evidenţelor
• Libertatea de mişcare a animalelor
• Adăposturile si cazarea
Metode de crestere dosarelor de decont, depuse de către medicii veterinari concesionari.
S-a verificat dacă fermierii şi ceilalţi proprietari de animale :
- asigurară adăpost corespunzdtor pentru animale, care să poată oferi protecţie faţă de intemperii.
- asigură cantităţi suficiente de apă şi furaje corespunzătoare cantitativ (in funcţie de specie, talie
şi stare fiziologică şi calitativ (prospeţime, raport energetic, etc.);
- dacă există stocuri de apă gi furaje;
- dacă echipamentele de adăpare, de furajare şi sistemele de ventilaţie sunt corespunzătoare;
Deficienţe : lipsa documentelor care atestă calitatea apei sau lipsa evidenţe care atestă efectuarea
inspecţiilor zilnice.
3.

Sesizări/Petiţii. Au fost soluţionate 4 sesizării, din care unul împreună cu reprezentanţi

ai Gărzii de Mediu (comisarul Hobincu Zoltan, şi Jakab Rozalia), precum şi reprezentanţi de la
Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA) şi viceprimarul Toth Birtalan Csaba.
Concluzii şi propuneri : Ar fi oportună efectuarea unor instruiri pe bunăstarea
animalelor şi pentru personalul din cadrul CPSVA, precum şi instruiri pe protecţia animalelor.
PLAN DE MĂSURI
1. Îmbunătățirea și monitorizarea aspectelor legate de câinii comunitari, adăposturi de
câini.
Termen : imediat și permanent
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Răspunde : coordinator compartiment
În funcție de necesități și priorități stabilite de directorul executive.
7. SERVICIU LABORATOR SANITAR VETERINAR ȘI PENTRU
SIGURANȚA ALIMENTELOR
Șef LSVSA Dr.Popescu Raluca
Pe parcursul perioadei 01.01.201: – 31.12.201: LSVSA COVASNA și-a desfășurat
activitatea în principal pe 2 domenii de activitate și anume domeniul de supraveghere și
diagnostic sănătate animală și domeniul siguranței alimentelor.
Pe cele 2 domenii, menționate mai sus, au fost efectuate analize în cadrul programului
strategic și la cerere (autocontrol).
Pe parcursul acestei perioade LSVSA Covasna a obținut reacreditarea valabilă pe o
perioadă de 4 ani pentru un număr de 4: de metode și anume:
1.

Detectia anticorpilor anti-Brucella ovis prin tehnica imunoenzimatica indirecta
(iELISA).
2. Detectia anticorpilor anti-Brucella abortus si Brucella melitensis prin tehnica
imunoenzimatica indirecta (iELISA).
3. Identificarea ectoparaziţiilor la albine prin examen macroscopic şi microscopic
(Varroa destrusctor).
4. Detecţia Trichinella spp. prin digestie artificală.
5. Detecţia şi numărarea enterobacteriaceaelor.
6. Detecţia şi numărarea Escherichia coli şi bacterii coliforme.
:. Detecţia şi numărarea enterococilor intestinali.
8. Numărarea microorganismelor formatoare de colonii (NTG).
9. Detecţia şi numărarea Escherichia coli.
10. Detecţia şi numărarea bacteriilor coliforme.
11. Numărarea celulelor somatice din lapte.
12. Determinarea conţinutului de amoniu.
13. Determinarea clorurilor.
14. Determinarea activităţii fosfatazei alcaline.
15. Determinarea conţinutului de apă din carnea de pasăre prin testul chimic.
16. Determinarea conţinutului de nitraţi.
1:. Identificarea amoniacului în stare liberă cu reactiv Nessler
18. Detecţia anticorpilor anti-virus pesta porcină clasică prin tehnica imunoenzimatică
(ELISA).
19. Detecţia anticorpilor anti-virus influenţa aviară prin reacţia de inhibare a
hemaglutinării.
20. Detecţia anticorpilor anti-virus boala de Newcastle prin reacţia de inhibare a
hemaglutinării.
21. Detecţia anticorpilor anti-virus bluetongue prin tehnica imunoenzimatică de
competiţie/blocare (ELISA).
22. Detecţia anticorpilor serici anti-virusul anemiei infecţioase ecvine prin testul de
imunodifuzie în gel de agar (testul Coggins).
23. Detecţia anticorpilor serici anti-virusul leucozei enzootice bovine prin testul de
imunodifuzie în gel de agar (ID).
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24. Detecţia anticorpilor serici anti-virusul leucozei enzootice bovine prin testul
imunoenzimatic (ELISA).
25. Detecţia anticorpilor anti Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis prin tehnica
imunoenzimatică indirectă (iELISA).
26. Detectia anticorpilor anti-Brucella abortus, Brucella melitensis si Brucella suis prin
reactia de seroaglutinare rapida pe lama cu antigen colorat cu Roz Bengal (RBT).
2:. Detectia anticorpilor anti-Brucella abortus si Brucella suis
prin reactia de
seroaglutinare lenta in tuburi (SAT) si microplaci.
28. Evidenţierea modificărilor anatomopatologice la animale prin metoda necropsică.
29. Detecţia PrPres prin testul rapid ELISA (protocolul cu polimeri chimici) pentru EST.
30. Detecţia antigenelor virusului pestei porcine clasice prin imunofluorescenţă directă.
31. Detecţia de antigen rabic prin imunofluorescenţă directă (IFD).
32. Detecţia virusului rabic prin testul de inoculare intracerebrală a şoarecilor (bioproba).
33. Detecţia bacteriilor din genul Salmonella.
34. Detecţia şi numărarea Listeria monocytogenes.
35. Detecţia şi numărarea stafilococilor coagulază-pozitiv.
36. Determinarea conţinutului de azot (proteină).
3:. Determinarea azotului uşor hidrolizabil.
38. Determinarea acidităţii / indicelui de aciditate.
39. Determinarea umidităţii.
40. Determinarea conţinutului de substanţe grase.
41. Determinarea conţinutului de nitriţi.
42. Determinarea conţinutului de hidroxiprolină.
43. Identificarea hidrogenului sulfurat.
44. Reacţia Kreis.
45. Determinarea punctului de congelare.
46. Determinarea pH-ului.
4:. Determinarea densităţii.
Cu aceste metode LSVSA Covasna asigură prin examene specifice de laborator realizarea
prevederilor Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la
animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de
identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor şi a Programului de
supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum și solicitările venite din
partea clienților, analize efectuate în regim de autocontrol, la cererea proprietarului.
Pe parcursul perioadei 01.01.201: – 31.12.201: în LSVSA COVASNA s-au analizat:
Domeniul Siguranța Alimentelor
-

Pe profilul Microbiologie alimentara un număr de :1: probe din care 30 au fost
neconforme, fiind efectuate 1156 de investigații și 2252 teste – conform programului
strategic și 1:1: probe din care 25 neconforme, fiind efectuate un număr de 2854
investigații și 5:36 teste – la cerere (în autocontrol).

-

Pe profilul chimie alimentară un număr de 214 probe din care au fost efectuate un
număr de 809 de teste – conform programului strategic și 396 probe din care au fost
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efectuate un număr de 1265 de teste – la cerere (în autocontrol), număr de probe
neconforme :.
Domeniul Sănătate Animală
Profilul

Boala

Nr. de probe testate
601 probe de stern de la mistreți
601 probe de sange de la mistreți

Pesta Porcină Clasică

Virusologie

Rabia
AIE
LEB
BLUETONGUE

Serologie

EST

Parazitologie

Influență aviară
Boala de Newcastle
Bruceloza (B. abortus,
B.suis)
Epididimita infectioasa a
berbecilor (B.ovis)
Bruceloza ovinelor si
caprinelor (B. melitensis)
Bruceloza la iepuri
Encefalopatia sp. Bovină
Encefalopatii
sp.
la
cervidee
Scrapia
Varooza
Nosemoza

ANATOMIE
PATOLOGI
CA

290 de probe de sange porcine de la societati
comerciale
91 de probe de sange porcine din gospodăriile
populației
1:8 de vulpi pentru eficienta vaccinari antirabice
2 vulpi conform programului strategic
2 bovine, 4 caini, 1 pisica conform programului
strategic
6889
1 proba pozitiva
31:15
3 probe pozitive
563 – program strategic
1669 – la cerere
290
100
31:56
261
16516
60
868
132
1040
1063
:03
19

Personalul de specialitate a participat pe tot pe parcursul perioadei 01.01.201: –
31.12.201: la programe de pregătire profesională organizate atât de colegiul mediciilor veterinari,
de institutele de referință cât și de alte companii cu experiență în domeniu, personalul
menținându-și competența la un înalt nivel, fapt ce reiese și din rezultatele foarte bune obținute la
testele interlaborator la care au participat.
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În perioada 01.01.201: – 31.12.201: echipa de evaluare și supraveghere din cadrul
LSVSA Covasna a efectuat supravegherea tuturor laboratoarelor uzinale aflate pe raza județului,
neînregitrându-se deficiențe majore care să ducă la punerea în pericol a sănătății publice.
Probleme, greutăți, propuneri :
Pe parcursul anului 201: au fost întâmpinate greutăți în realizarea activității desfășurate
datorită numărului redus de personal fiind absolut necesară suplimentarea acestuia. Pe termen
scurt se vor pensiona o parte din specialiști fiind absolut necesară pregătirea și formarea unor
specialiști noi mai ales pe profilul Siguranței Alimentelor astfel încât LSVSA Covasna să își
poată desfășura activitatea la cele mai înalte standarde posibile.
De asemenea LSVSA Covasna mai întâmpină greutăți mai ales ca urmare a degradării
clădirii, fiind necesare lucrării de reparații generale ale clădirii și mai ales la nivelul rețelei
electrice, aceasta fiind suprasolicitată și necorespunzătoare pentru echipamentele utilizate.
De asemenea solicităm respectuos luarea tuturor măsurilor posibile pentru mărirea
numărului de personal din carul LSVSA și alocarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea
corespunzătoare a obiectivelor stabilite de la nivelul ANSVSA.

PLAN DE MĂSURI
1. Menținerea și îmbunătățirea acreditării procedurilor de analize

.

Termen : imediat și permanent
Răspunde : șef LSVSA
2. Menținerea și îmbunătățirea standardelor de analize în condițiile lipsei de personal și a
arondării unui număr mare de probe la la LSVSA Harghita către LSVSA Covasna.

.

Termen : imediat și permanent
Răspunde : șef LSVSA

8.

SERVICIUL ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV

Șef serviciu ec.Szegeti Gyula
Prezentul raport are ca scop prezentarea activității întreprinse de personalul Serviciului
Economic Administrativ din cadrul DSVSA Covasna precum și principalii indicatori economici
ce caracterizează activitatea instituției din punct de vedere economico-financiar .
1. Execuția bugetară la data de 31.12.2017
a. Realizat pe 2017 .... 98 %
b. Venituri ....... 98 % ........ 11.394.029 lei
c. Cheltuieli .... 98 % ......... 12.067.235 lei
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I.

VENITURI

a. Venituri – total
•

Prevederi bugetare

•

Încasări realizate

•

Procent de realizare

11.569.000 lei (12 mrd.uei)
11.394.029 lei
98 %

b. Venituri din prestări servicii și alte activități
•

Prevederi bugetare

1.180.000 lei

•

Încasări realizate

1.13:.626 lei

•

Procent de realizare

96,40 %

c. Subvenții
•

Prevederi bugetare

10.389.000 lei

•

Încasări realizate

10.283.308 lei

•

Procent de realizare

II.

98,98 %

CHELTUIELI

a. Total cheltuieli
•

Prevederi bugetare

•

Plăți efectuate

•

Procent de realizare

11.569.000 lei
11.394.030 lei
98,48 %

b. Cheltuieli de personal
•

Prevederi bugetare

•

Plăți efectuate

•

Procent de realizare

6.869.000 lei
6.:42.021 lei
98 %

c. Bunuri și servicii
•

Prevederi bugetare

4.428.000 lei

•

Plăți efectuate

4.385.45: lei

•

Procent de realizare

99 %

d. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
•

Prevederi bugetare

145.000 lei

•

Plăți efectuate

140.615 lei

•

Procent de realizare

9: %

e. Alte cheltuieli
•

Prevederi bugetare

12:.000 lei

•

Plăți efectuate

126.140 lei

•

Procent de realizare

99 %
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2. Informaţii referitoare la patrimoniul DSVSA Covasna
a) – Imobilizări necorporale
Soldul contului de imobiuizări necorporaue la începutul anului a fost de 300.554,22
lei . În cursul perioadei de raportare nu s-au înregistrat intrări și ieșiri . Souduu contuuui ua data
de 31.12.2017 este de 300.554,22 uei , iar amortizarea înregistrată este 222.611,02 lei. Valoarea
contabilă netă este de ::.943,20 lei.
b) – Imobilizări corporale
Soldul contului de imobilizări la data de 01.01.2016 a fost de 15.451.690,04 lei.
În cursul perioadei de raportare s-au înregistrat intrări în valoare de 120.448,92 lei ,
reprezentând diferențe de reevaluare și ieșiri de imobilizări corporale în valoare de 264.43:,45
lei , reprezentând casări.

La data de 31.12.2017 souduu contuuui de imobiuizări este de

15.307.701,51 uei.
Amortizarea înregistrată la data de 31.12.201: este de 8.541.111,05 lei, iar valoarea
contabilă netă este de 6.766.590,46 uei.
Cuantumuu facturiuor emise în baza Ordinelor ANSVSA nr. 64/200: și nr.113/2008
privind activitățile de supraveghere a unităților : 807.278 uei, achitate integral până la finele
trim.I.2018.
Sume achitate pentru deconturiue acțiunilor de supraveghere, depistarea de boli și
identificare către MVLPÎmputerniciți : 2.961.433 uei.
Compartimentuu de achiziții pubuice
Responsabil coordinator ec.Sipos Zsolt
Atribuțiiue și responsabiuitățiue specifice domeniuuui achizițiiuor pubuice din cadruu
S.E.A.
Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare, responsabilul cu achizițiile publice are
următoarele atribuții și responsabilități specifice:
1. Organizează și răspunde de activitatea privind achizițiile publice, indiferent de tipul de
procedură, precum și de execuția lucrărilor de investiții;
2. Răspunde de aplicarea, în condițiile legii, a procedurilor de achiziție publică;
3. Asigură și răspunde de aprovizionarea cu materiale, servicii, obiecte de inventar și alte
dotări potrivit nevoilor reale și în limita resurselor aprobate, în condițiile legii;
4. Asigură respectarea procedurii legale în vederea încheierii contractelor de achiziții
publice;
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5. Organizează procedurile de atribuire a contractelor necesare realizării activităților sanitarveterinare publice în zona de competență, pentru circumscripțiile sanitar-veterinare de
asistență vacante, conform legii;
6. Verifică conformitatea datelor în facturile privind manopera de realizare a acțiunilor din
Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale,
a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de
identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, conform legislației
sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor în vigoare.
Descrierea pe scurt a activitățiuor desfășurate în perioada 01.01.-31.12.2017
Rezultate privind achizițiile publice derulate în perioada 01.01-31.12.2017:
1. Achiziții publice încheiate prin SEAP /achiziție directă-cumpărare directă aplicând art. :
Legea 98/2016. Achizițiile publice au fost inițiate, finalizate în baza referatelor de
necesitate și întocmite de compartimentele de specialitate acoperind necesitatea și
oportunitatea achiziționării produselor, serviciilor în vederea aplicării programului
strategic pe anul 201: (medicamente/vaccinuri pentru uz veterinar, reactivi: chimici,
medii de cultură, culturi microbiologice, materiale de laborator/consumabile de laborator).
Lista achizițiilor publice derulate integral prin SEAP este extrasă din sistem și atașată
prezentei în format .pdf (Anexa I raport – Valori cumpărări directe atribuite 201:)
2. Nr. achiziții directe inițiate și atribuite (finalizate) – 423, din care pe capitole:
i. Produse - 1602
ii. Servicii - 28
iii. Lucrări - 10
Nr. achiziții directe inițiate și anulate: 63 (condiții refuzate de autoritatea contractantă –
33, oferte refuzate - 50, oferte neacceptate în termen -1 , condiții neacceptate în termen –
33)
3. O serie de necesități formulate de compartimentele de specialitate au necesitat decizii
(oportunitate, alocări, solicitări fonduri) imediate privind finalizarea lor: înlocuirea,
modernizarea rețelei electrice (înlocuire materialelor electrice la tablourile electrice din
cadrul DSVSA-LSVSA – cerință PSI), lucrări de renovare, reparații privind rețeaua de
alimentare cu apă, verificarea/etalonarea echipamentelor de laborator (cititoare,
microscoape, pH metri, pipete de laborator).
4. Cereri de oferte de preț întocmite și trimise operatorilor economici în baza referatelor de
necesitate întocmite și avizate de serviciile de specialitate (solicitanți) : 46 (via Outlook).
Cererile de ofertă de preț au fost transmise (în baza studiului de piață, consultare SEAP,
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ofertă pe piață, via e-mail) la un număr de 215 operatori economici, recepționându-se un
număr de 150 de oferte de preț (tehnico-financiare).
5. Nu au fost alocate de către ordonatorul principal de credite fonduri pentru cheltuieli de
capital – investiții publice în anul 201:
6. Servicii veterinare: În anul 201: au fost încheiate acordurile cadru/atribuite contractele
subsecvente privind serviciile veterinare aferente programelor strategice pentru perioada
201:-2021 privind CSVA Târgu Secuiesc, CSVA Ilieni, respectiv CSVA COVASNA
potrivit prevederilor Legii 98 / 2016 coroborat cu prevederile HG 395 / 2016.
Concuuzii și propuneri:
-

Centralizarea și derularea achizițiilor publice la nivel de autoritate aferente
produselor-serviciilor privind îndeplinirea acțiunilor prevăzute în Programul strategic
(vaccinuri pentru uz veterinar, reactivi-medii-consumabilele necesare analizelor de
laborator) în vederea asigurării cheltuirii eficiente ale fondurilor publice alocate
acestui program național;

-

Implementarea unei proceduri unitare la nivel de autoritate aplicabile la nivel DSVSA
(cu criterii de calificare, condiții de eligibilitate, factori/criterii de evaluare) privind
contractarea serviciilor veterinare (prevăzute în Programul strategic) la nivelul CSVA
cu respectarea legislației în vigoare;

-

Organizarea unor instruiri specifice pentru specialiștii din teritoriu privind aplicarea
legislației în vigoare (L98/2016, SICAP – platforma nouă de achiziții publice) în
desfășurarea activităților curente din domeniul achizițiilor publice.

-

Derularea tuturor achizițiilor publice indiferent de tipul lor prin intermediul SEAP
(achiziții directe, proceduri – 100% online).

PLAN DE MĂSURI
1. Realizarea execuției bugetare pe anul 2018

.

Termen : imediat și permanent
Răspunde : șef SEA
2. Realizarea lucrărilor de reparații la rețeaua electrică, paratrăsnet, canalizare, stabilitate
a clădirii DSVSA.
Termen : imediat și permanent
Răspunde : director executive și șef SEA
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9. COMPARTIMENT JURIDIC ȘI RESURSE UMANE
Consilier juridic : Bartha Árpád
Coordonator CRU : sing.Vajnár Erzsébet
În cadrul CJRU îşi desfăşoară activitatea un consilier juridic care îndeplineşte atribuțiile
în domeniul juridic respectiv un referent de specialitate care îndeplinește atribuţiile aferente
domeniului resurselor umane.
Activitățile în domeniul juridic
1.

În vederea aplicării legislației în vigoare s-a realizat o colaborare eficientă cu personalul

din cadrul compartimentelor, birourilor şi serviciilor D.S.V.S.A. Covasna. S-a asigurat
informarea personalului instituției cu privire la actele normative de interes în domeniul sanitar
veterinar și pentru siguranța alimentelor, respectiv în domeniile importante funcționării instituției,
iar la solicitarea conducerii instituției sau a șefilor de compartiment se acordă puncte de vedere
privind interpretarea legislației în vigoare.
2.

Au fost întocmite și avizate un număr de 169 de acte administrative (decizii) privind

încadrarea, modificarea, sancţionarea şi încetarea raporturilor de muncă, respectiv de serviciu ale
personalului, precum si decizii cu caracter administrativ. Consilierul juridic asigură deasemenea
și ținerea la zi a registrului de evidență a deciziilor emise de directorul executiv al DSVSA
Covasna.
3.

Acordarea de consultanță juridică. La solicitarea personalului DSVSA Covasna

consilierul juridic a acordat consultanță juridică atât structurilor din domeniul sanitar - veterinar
şi pentru siguranţa alimentelor, cât și structurilor cu responsabilităţi de natură financiară,
managerială şi de gestionare a resurselor umane. S-a asigurat sprijin deasemnea și în formularea
de răspunsuri către terți (atât persoane fizice cât și juridice)
4.

În îndeplinirea sarcinilor de serviciu, consilierul juridic avizează contractele de furnizare,

de lucrări și de servicii care privesc activitatea instituției. În acest sens au fost avizate de
legalitate 9 contracte întocmite de Biroul Economic şi Administrativ din cadrul D.S.V.S.A
Covasna. Au fost întocmite în cursul anului :4 de contracte de prestări servicii pentru asigurarea
controlului oficial sanitar veterinar în temeiul

Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale

Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor nr.64/200: cu modificarile si completarile
ulterioare precum si 15 contracte de prestari servicii în cadrul Laboratorului Sanitar Veterinar și
pentru Siguranța Alimentelor Covasna.
În cadrul CJRU se asigură și ținerea la zi a registrului de evidență a contractelor în care
DSVSA Covasna este parte.
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5. Dezvoltarea sistemului de control managerial. Din cadrul CJRU consilierul juridic este
membru în Comisia de monitorizare, iar persoana responsabilă de domeniul resurselor umane
face parte din echipa de echipa de gestionare a riscului. În perioada de referință a fost elaborată o
procedură operațională, iar în urma ,modificărilor legislative din domeniu a fost actualizată
(revizuită) o altă procedură operațională.
Prin grija consilierului juridic au fost întocmite următoarele 5 proceduri de sistem:
a) Procedura de sistem pentru implementarea standardului 1 – Etică și integritate;
b) Procedura de sistem pentru implementarea standardului 2 – Atribuții, funcții,
sarcini;
c) Procedura de sistem pentru implementarea standardului 3 – Competență,
performanță;
d) Procedura de sistem pentru implementarea standardului 5 – Obiective;
e) Procedura de sistem pentru implementarea standardului 9 – Proceduri.
6. În materie de contencios. Consilierul juridic reprezintă și apără interesele DSVSA
Covasna ca parte procesuală în fața instanțelor judecătorești. În cursul anului 201: DSVSA
Covasna a fost parte în 22 de dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată, astfel :
1: dosare având ca obiect plângere contravențională

-

3 litigii de munca (drepturi salariale) admise de instanta
1 dosar de contencios administrative (cerere de anulare a unei decizii emise de
isntitutie) cerere respinsa
1 dosar ce a avut ca obiect cerere de restituire a unor sume de bani retinute in urma
unei decizii a Curtii de conturi – cerere admisa

-

-

S-a întocmit și puncte de vedere cu privire la modalitatea de punere în executare a
hotărârilor judecătoreşti în care DSVSA Covasna a fost parte.
Ținerea evidenței cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată se asigură prin
întocmirea unui registru.
În domeniul activităților de resurse umane
1. Responsabilul pentru managementul resurselor umane a adus la cunoștință celor
interesați cele 169 de decizii emise de directorul executiv al DSVSA Covasna.
2.

Au încetat 2 (doua) contracte individuale de muncă pe perioadă determinată și s-

au încheiat 3 ( trei) contracte individuale de muncă pe perioadă determinată.
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3.

S-au organizat 2 (două) concursuri de recrutare pentru funcționari publici și 3

(trei) concursuri de recrutare pentru personal contractual și s-a asigurat de către
responsabilul pentru managementul resurselor umane secretariatul comisiilor de concurs
precum și al comisiilor de soluționare a contestațiilor
COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN
Auditor public intern : ec. Fodor Katalin
În cadrul DSVSA Covasna, funcționează Compartimentul Audit Public Intern (în
continuare CAPI), organizat, conform prevederilor Legii nr. 6:2/2002 privind auditul public
intern, cu modificările și completările ulterioare, ca o structură funcțională în subordinea directă
a directorului executiv. Răspunderea pentru asigurarea cadrului organizatoric și funcțional
necesar desfășurării activității de audit public intern revine conducerii D.S.V.S.A Covasna,
conform prevederilor art.3 alin. (1) și art.9 lit. a). din Legea nr. 6:2/2002, cu modificările și
completările ulterioare.
Baza legală de elaborare a raportului
- OMFP nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de
audit public intern.

-

- H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea normelor generale privind exercitarea activitații de
audit public intern;
- OSGG nr. 400/2015, cu modificările și completările ulterioare.
- Carta de audit intern a C.A.P.I. al D.S.V.S.A. Covasna;
Auditorul public intern la DSVSA Covasna utilizează mai mult comunicarea informală
prin întâlniri ocazionale sau periodice cu directorul executiv pentru a discuta aspectele legate de
activitatea privind auditul public intern.
La nivelul DSVSA Covasna în anul 201: au fost realizate un număr de 3 misiuni de
asigurare: Evaluarea activității compartimentului Juridic și Resurse Umane
1. Evaluarea activității de întocmire și realizare a deconturilor medicilor veterinari de
liberă practică pentru acțiunile sanitare veterinare și de identificarea animalelor
2. Evaluarea Sistemului de control intern managerial la nivelul DSVSA Covasna
Concuuzii : Auditul public intern a vizat evaluarea și îmbunătățirea proceselor de
management prin activitățile de asigurare și de consiliere furnizate managementului, care se
materializează prin formularea de recomandări în scopul eliminării cauzelor disfuncționalităților
și problemelor constatate. Managementul instituției este conștient cu privire la rolul auditului
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intern și cu privire la valoarea adusă organizației de auditul intern, impactul misiunilor de audit
este unul corespunzător iar managementul entității recunoaște ca acestea contribuie la
îmbunătățirea activităților insituției.
CONCLUZII FINALE ȘI PROBLEME DEOSEBITE
1.

Lipsa acută de personau. Astfel, din totalul posturilor aprobate, la ora actuală 1: % din
posturi sunt neocupate sau suspendate.

2.

Lipsa acută de fonduri pentru :
a) Modernizarea și schimbarea rețelei electrice, care are o vechime de 44 de
ani ! Rețeaua fiind suprasolicitată există pericol de incendiu.
b) Consolidarea fundației sediului DSVSA, care datorită problemelor de
canalizare (canalizare veche de 44 ani, rețeaua de canalizare de pe strada
Ciucului și str.Arcușului a fost ridicat peste nivelul scurgerii din rețeaua
DSVSA. Astfel, cu ocazia unor ploi mai abundente, subsolul ethnic al
clădirii DSVSA este inundate, iar ca urmare a greutății clădirii fundația și
pereții au început să cedeze.).
c) Schimbarea și ridicarea la nivelul scurgerii către rețeaua de canalizare a
orașului, a sistemului de canalizare din curtea și din subsolul ethnic al
DSVSA.
d) Montarea de paratrăsnet, fiind clădirea ceea mai înaltă și expusă din zonă.
Deja am primit mai multe avertismente de la ISU.
Cu deosebită considerație.
Director executiv,
Dr. SIKÓ BARABÁSI Sándor

Punctuu 2.

Informare privind lucrarile promovate si executate
in anul 2017pentru diminuarea riscului la inundatii
si lucrari propuse spre executare in anul 2018.
Plan de masuri pentru executarea lucrarilor propuse
În administrarea A.B.A. Olt se află bazinul hidrografic Olt, având o suprafață de
24050 km2 (reprezentând circa 10% din teritoriul țării) și o lungime totală a retelei
hidrografice de 98:2 km, din care lungimea cursului râului Olt este de 615 km.
SGA Covasna administrează 1.326,5 km de cursuri de apă cadastrate în bazinul
hidrografic al râului Olt, avand o suprafată de 2.959,39 kmp.(reprezentand :9.::% din
suprafaţa judeţului)
Infrastructura de apărare împotriva inundaţiilor de pe cursurile de apă constă în:
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•
•
•
•
•

459,61 km de diguri
Lacul de acumulare Moacşa Pădureni
1:3,9 Km regularizari de alibi
130,6 km consolidari de maluri
14 statii hidrometrice + dispecerat permanent

Pe fondul schimbarilor climatice din ultimii ani, activitatea de mentinere si imbunatarire al
acestei infrastructuri a fost si este in continuare una din principalele obiective ale Institutiei
noastre.
Numai in perioada ultimei viituri din martie anul acesta s-au inregistrat niveluri si debite
istorice la mai multe statii hidrometrice din judet :
• 13 martie SH Varghis –pr.Varghis +2 cm fata de nivelul istoric din 3 iulie 19:5
• 13 martie SH Bradut –pr.Cormos +61 cm fata de nivelul istoric din 26 iunie 2010
• 13 martie SH Aita Mare –pr.Aita +15 cm fata de nivelul istoric si +8 mc/s fata de debitul
istoric din 26 iunie 2010
• 14 martie SH Lunca Marcusului–pr.Tarlung +49 cm fata de nivelul istoric si +9,5 mc/s
fata de debitul istoric din 12 aprilie 2016
• 14 martie SH Sfantu Gheorghe–R.Olt +18 cm fata de nivelul istoric din 13 martie 1981
Desi debitele maxime inregistrate in perioada acestor viituri pe Raul Olt si afluentii
acestuia din zona Sfantu Gheorghe – Baraolt au depasit debitele din anul 2010 , valoarea
pagubelor inregistrate a fost substantial mai redusa in primul rand datorita investiilor promovate
si realizate in aceasta perioada pentru zonele critice aparute in perioada viiturii din 2010, dar si a
lucrarilor de mentenanta realizate la infrastructura existenta.

Investitii promovate si executate perioada 2010-2018 :
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• Regularizare parau Casin pe sectorul Tg.Secuiesc- Valea Seaca – anul PIF 2015
s-a pus in siguranta localitatile Sanzieni, Targu Secuiesc, terenuri agricole
• Regularizare parau Ghelinta in localitatea Ghelinta – anul PIF 2016
s-a pus in siguranta localitatea Ghelinta
• Amenajare parau Baraolt pe sectorul Biborteni- confluenta cu Raul Olt
s-a pus in siguranta localitatile Biborteni, Baraolt, terenuri agricole
• Amenajarea pentru combaterea inundatiilor in b.h. R.Negru - pr.Turia, Cernat, Satului si
Dobarlau – anul PIF 2016
s-a pus in siguranta localitatile Targu Secuiesc, Marcusa, Dobarlau,terenuri agricole
• Recalibrare si decolmatare parau Debren in municipiul Sfantu Gheorghe – anul PIF 2013
s-a pus in siguranta municipiul Sfantu Gheorghe
• Recalibrare parau Casin, zona Valea Seaca – Catrusa –anul PIF 2013
s-a pus in siguranta localitatea Catrusa, terenuri agricole
• Decolmatare si consolidare mal parau Covasna in intravilan oras Covasna –anul PIF 2013
s-a pus in siguranta localitatea Covasna
• Decolmatare paraul Saciova intre Saciova si confluenta cu paraul Covasna –anul PIF
2013
s-a pus in siguranta localitatile Saciova si Aninoasa, terenuri agricole
• Recalibrare si decolmatare parau Belinu Mare, consolidari mal, praguri de fund –anul PIF
2013
s-a pus in siguranta localitatea Belin
• Recalibrare paraul Cormos, executare dig de aparare in Talisoara, mal drept –
anul PIF 2013
s-a pus in siguranta localitatile Talisoara si Doboseni, terenuri agricole
• Recalibrare si decolmatare paraul Lisnau – anul PIF 2013
s-a pus in siguranta localitatea Lisnau,
• Recalibrare si decolmatare paraul Turia – anul PIF 2013
s-a pus in siguranta localitatea Turia, terenuri agricole
• Refacere dig pe raul Negru, zona Catalina-Hatuica – anul PIF 2013
s-a pus in siguranta localitatea Catalina, terenuri agricole
• Consolidare mal paraul Bretcu in intravilanul localitatii Bretcu – anul PIF 2013
s-a pus in siguranta localitatea Bretcu
• Regularizare parau Pava in localitatea Zabala – anul PIF 2013
s-a pus in siguranta localitatea Pava

Lista lucrarilor promovate si executate in 2017 prin PGA
Lista lucrarilor de intretinere si reparatii promovate si executate in cursul anului 201: prin
programul de gospodarirea apelor (PGA201:) este redata tabelar mai jos defalcat pe formatiile de
lucru proprii ale SGA Covasna
F1 Targu Secuiesc
1201 Intretinere curenta diguri F1-Tg. Secuiesc

1202 Intr Clapeti F1
1205 Cons veg. pe doua rinduri R. Negru mal stg.
zona Lemnia L=200 m
1206 Cons veg. pe doua rinduri R. Negru mal dr.
zona Ruseni L=200 m

uucrari
cosiri
manuale
cosiri
mecanizate

UM
ha

ha
mii
terasamente mc
consolidari
veg.
ml
consolidari
veg.
ml

Programat Reauizat
15

15

16

14,1

2,16

1,36

200

100

200

200
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120: Cons veg. mal dr. Lac Padureni L=100 m
1208 Igienizare pr. Turia in Turia L=500 m
1209 Igienizare pr. Lutoasa av. loc.Lutoasa L=1000
m
1210 Decolmatare pr. Turia in Turia L=500 m
1211 Decolmatare pr. Hilib av.DJ Hilib-Ojdula
L=2000 m
1212 Intr descarcator de suprafata acumularea
Moacsa-Padureni
1213 Refacere sect.de scurgere pr.Bretcu in
intrav.Bretcu L=0,3 km
1301 Completari terasamente dig mal drept R.N. am
de cfl cu pr. Bratcu L=200 m
1302 Completari terasamente dig mal drept R.N. am
de cfl cu pr. Stinca Uriasului L=300 m
1303 Corectie albie pr. Ghelinta am. cfl R. Negru
1304 R.C. Cons. piatra bruta R. Negru, mal stg. am
100 m pod drum exploatare Lunga L=50m

1401 Igienizare pr. Petriceni av. loc.Petriceni L=600
m
1402 Decolmatare pr. Petriceni av. loc.Petriceni
L=600 m
F2 Covasna
2201 Intretinere curenta diguri pe R. Negru si aluenti
F2
2205 Cons. Veg. pr. Covasna, mal , la Pachia L=200
ml

consolidari
veg.

ml
100
defrisari
mp
100
defrisari
mp
mii
terasamente mc
mii
terasamente mc
rostuir
terasamente
terasamente
terasamente
terasamente
terasamente
piatra
dc peree
defrisari
terasamente
cosiri
manuale
cosiri
mecanizate
consolidari
veg.

2206 Igienizare pr. Zabala, am. Tamasfalau L=1.5 km defrisari
220: Igienizare pr. Covasna aval prag 2, L=0,35 km
2208 Igienizare pr. Valea Mare, am. pod Borosneul
Mare, L=2 km
2209 Igienizare R. Negru,mal stg. de la pod lemn
Sintionlunca in amonte, L=0.5 km
2210 Decolmatare pr. Zagon de la cfl cu pr. Salciilor
in amonte L=2 km
2211 Decolmatare pr. Valea Mare, am. pod Borosneul
Mare, L=2 km
2212 Decolmatare pr. Covasna in intravilan Covasna
L=0,:5 km
2213 Sistematizare deponii din decolmatare pr.
Zabala av. pod CFR L=2 km

defrisari
defrisari
dobirit
arbori
terasamente
terasamente
terasamente
terasamente

100

100

25

25

50

5:

:,5

3,:

20

1:,5

1680

1680

9

1,4

1,58

1,56

3,6

2,52

3,6

5,05

0,35
298
334,:5

0,34
268,46
350

30

30

6

4,5

ha

1:,44

13,85

ha

14,4

11,64

ml
100
mp
100
mp
100
mp

200

80

:5

4,5

1:,5

13,2

40

:6

250

86

8

13,34

8

10,38:

4,2

:,01

4

0,:1

ml
mii
mc
mii
mc
mii
mc
mii
mc
mii
mc
mc
mp
100
mp
mii
mc

buc
mii
mc
mii
mc
mii
mc
mii
mc
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2214 Sistematizare deponii din decolmatare pr.
Borviz av. pod CFR L=0.42 km
2215 Intretinere dig pr.Covasna z. TufalauBrates(2016)
220: Intr St. Hidro si mire (2016)
2303 Stabilizare albie pr. Chiurus
2401 Cons. Veg. pr. Papauti, mal stg. la caminul
cultural L=30 ml
F3 Sfantu Gheorghe
3201 Intrtinere canton Chichis
3203-Intretinere curenta diguri F3 - Sf. Gheorghe

3204 intr. Mire statii hidro (2016)
3204 intretinere clapeti - F3

mii
terasamente mc
100
insamintari mp
vopsitorii
mp
lucrari din
piatra
mc
consolidari
veg.
ml
intr. Canton ore
cosiri
manuale
ha
cosiri
mecanizate ha
100
defrisari
mp
vopsitorii
mp
mii
terasamente mc
100
defrisari
mp
100
defrisari
mp

3205 Igienizare Pr. Lisnau de la cfl cu R. Negru in
am. L=500
320: Cons veg. pe doua rinduri R. Negru mal dr. la st
de epurare Ozun L=150m
consolidari
veg.
ml
3208 Refacere sectiune de scurgere pr. Debren in Sf.
Gheorghe L=350 m
mii
terasamente mc
100
3210 Igienizare pr. Tarlung aval pod Vadul Jofi
defrisari
mp
cosiri
manuale
ha
3304 R.c. Scara la SH Lunca Marcus(2015)
betoane
mc
3305 Completari terasamente R. Olt mal sting la
mii
Bodoc L=300 m
terasamente mc
100
3401 Igienizare Pr. Iaras av. loc. Iaras L=600 m
defrisari
mp
mii
3402 Decolmatare Pr. Iaras av. loc. Iaras L=600 m
terasamente mc
F4 Baraout
4203 intr borne si bariere F4
vopsitorii
mp
cosiri
4204 Intr covor vegetal F4
manuale
ha
cosiri
mecanizate ha
consolidari
4205 Cons. veg. R. Olt av.cfl.pr.Mateias, L=120 m
veg.
ml
100
4206 Igienizare pr. Aita, am. de cfl.R. Olt L=1:00 m defrisari
mp

0,63

0,63

400
0

39:
56

28

41

30

40

825

888

26,89

44,42:

19,2

10,:5

0
0

106,85
13:,16

0,62

0,562

2,4

5,32

40

32,02

150

108

1,86

2,19

480

33,96

2
1

18,82
1

2,26

3,343

48

25,33

2,4

2,528

90

90

14,99

21,82

14

15,45

120

130

93

:2,9
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420: Igienizare pr. Belinul Mic, am. de cfl.pr.Belinul
Mare L=400 m
4208 Igienizare pr. Cormos, av. hotar Carbonifera
S.A. L=1100 m
4209 Igienizare pr. Noroios-Somos, am. de cfl.R. Olt
L=1:00 m
4210 Igienizare pr. Valea Adinca av. DJ L=400 m
4211 Igienizare R. Olt am. cfl. R. Olt L=1800 m
4301 Cons. piatra bruta mal dr. pr. Cormos av. de cfl.
cu pr. Gat L = 100m

4303 Refacere 2 praguri de fund pr. Belinul Mare am
:5 m de pod DJ
4401 Igienizare pr. Bradului, am. de cfl. cu pr
Baraolt; L=1200 m
4402 Sistematizare 26 deponii pe pr. Ozunca amone aval loc.Batani L=2100 m
4403 Cons. veg. pr. Ozunca, am de loc Batani; 2x50
m L=100 m

100
mp
100
defrisari
mp
100
defrisari
mp
100
defrisari
mp
100
defrisari
mp
mii
terasamente mc
piatra
mc
dc peree
mp
defrisari

piatra

mc
100
defrisari
mp
mii
terasamente mc
consolidari
veg.
ml

2:

2:

59

48

66

50

26

22

69

46,1

1,5
214,:2
280

2,15
2::,04
385

30

28

63

36

:,25

:,:9

100

100

Lucrari de intretinere si reparatii propuse pentru anul 2018 prin PGA
Lista lucrarilor de intretinere si reparatii promovate pentru anul 2018 prin programul
de gospodarirea apelor (PGA2018) este redata tabelar mai jos defalcat pe formatiile de
lucru proprii ale SGA Covasna si in functie de valoarea acestora.
Lucrarile cu valori mai mari de 15000 lei au fost sustinute si aprobate in cadrul
Comisiei Tehnico-Economice (CTE) al A.B.A. Olt Ramnice Valcea , iar cele cu valori
mai mici de 15000 lei in CTE –Sga Covasna.

Lucrări de întreținere și reparații cu valori mai mici de 15 000 lei
pe anul 2018
Nr.
crt.

Denumire și localizare lucrare

Lucrare de întreținere
(capacități)

Lucr. de
reparații
exec. cu forțe
proprii
(capacități)

Obs.

S.G.A. Covasna
1

1202 Intr. clapeti F1

terasamente 2.2 mii mc

III-IV

2

1203 Intr. borne si bariere F1

vopsitorii 40 mp
zugraveli 90mp

I-II

4

2202 Intretinere borne si bariere F2

betoane 1.62 mc
vopsitorii 84mp

III-IV
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5

2203 Intretinere clapeti - F2

terasamente 0.168 mii
mc

III-IV

8

3204 Intretinere clapeti - F3

terasam. 0.624 mii mc
defrisari 2.4 smp

II-III

9

terasamente 0.36 mii mc

I

12

3211 Intr. subtraversare pr.Tarlung, mal
dr., am.450 m de puntea metalica, loc.
Lunca Marcus; hm 25
4203 Intr borne si bariere F4

vopsitorii 50 mp
zugraveli 40 mp

III

13

4211 Confectionat si plantat borne hm

betoane 2.1 mc

III

14

4205 Intr. subtraversari, CN si canale de
evacuare in r. Olt si afl.

terasamente 1.55 mii mc

II

15

220: Igienizare pr. Covasna(derivatia)
aval pod fier Pachia; hm 10-130 L=3 km

defrisari 90 smp

I-II

16

2208 Igienizare pr. Valea Mare,am. loc.
Borosneul Mare, L= 2 km; hm23-43

defrisari 40 smp

I-II

1:

2209 Igienizare R. Negru,mal stg. de la
doborat arbori 200 buc
pod lemn Sintionlunca in aval, L=0.5 km;
hm 194-199
320: Igienizare pr. Simeria am.st. epurare defrisari 40 smp
Sf. Gheorghe, L=500 m; hm 2-:

IV

19

3208 Igienizare Pr. Lisnau 400m av. de
pod DJ 103B L=500 m hm 8-13

defrisari 30 smp

I, IV

20

3209 Igienizare canal amonte Ariusd
L=400 m; r. olt hm 4:00

defrisari 24 smp

I, IV

21

3212 Igienizare pr. Tarlung mal dr., aval
doborat arbori 100 buc
punte metalica Lunca Marcusului, hm 101:
3401 Igienizare pr. Arcus am. pod D5:8
defrisari 20 smp
L=500 m; hm 10-15
doborit arbori 120 buc

I

23

420: Igienizare CN 41 am. cfl. R. Olt
L=1300 m; hm 4441

defrisari 45.5 smp

I, IV

24

4208 Igienizare pr. Cormos
av.Carbonifera L=1100 m; hm 11-22

defrisari 44 smp

I, IV

25

4209 Igienizare pr. Belinul Mare am. cfl.
R. Olt L=1200 m; hm 0-12

defrisari 48 smp

I, II, IV

26

4403 Igienizare pr. Aita, am. Ferma IAS,
L=1600 m;hm 28-46

defrisari 80 smp

I, IV

2:

4404 Igienizare pr. Capeni am. loc.
Capeni L=1400 m;hm 21-35

defrisari 49 smp

I, IV

28

4405 Igienizare pr. Miclosoara, am. loc.
Miclosoara L=1200 m; hm 11-23

defrisari 30 smp

I, IV

29

1205 Cons veg. pe doua rinduri pr.
Estelnic la Sasausi L=80 m;hm 6-:

cons. veg 80 ml

III

18

22

I, IV

I, IV
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30
31
32
33
34
35
36
3:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
4:

1206 Cons veg. pe 2 rinduri pr.Casin, av.
Sanzieni L=150 m;hm 62-64
120: Cons veg. pe 2 rinduri, R.Negru,
aval Hatuica L=100 m; 551-552
2205 Cons. veg. pr. Covasna, 3 randuri,
am. si av. de pod Bita;hm 5-:, L=100 m
2206 Cons. veg. pe 2 randuri,pr.
Padureni, mal st., am.300 m de cfl cu
Raul Negru L=30 m; hm 3-4
3210 Cons veg. pe doua rinduri pr.
Tarlung, in Lunca Marcusului L=150m
4206 Cons.veg. r. Olt la
Capeni,Miclosoara, Aita Mare L=210 m;
hm 4305-4380
4401 Cons. veg. pr. Belin, aval pod
forestier L=55m; hm 39-40
1208 Corectie albie R. Negru aval pod
exploatare Lunga; hm :32-:34 L=150 m
1210 Decolmatare R. Negru aval 500 m
de Lemnia L= 500 m;hm ::2-:::
2212 Corectie Albie Raul Negru am. pod
lemn Sintionlunca;hm 202-203
2214 Decolmatare pr. Covasna intravilan
Covasna L=:00 m;hm 1:2-1:9
3205 Refacere sectiune de scurgere canal
amonte Ariusd; hm 4441 L=400 m
3206 Refacere sectiune de scurgere pr.
Vilcele, loc. Araci; hm 1-3 L=240 m
3402 Decolmatare Pr. Arcus am. pod
D5:8 L=500 m; hm 10-15
3403 Decolmatare pr. Haghig am. pod
DJ103E, L=450 m; hm 15-20
4402 Corectie albie pr. Cormos la 2.1 km
am.loc.Filia; L=250m;hm 182-185
1301 Aducere la cota dig mal dr. Raul
Negru la Lemnia; hm ::2-::5 L=300 m
1303 Reparatie subtraversare
Raul Negru mal drept la Lemnia timpan
Dn 800; hm ::4

48

2301 Rep canton Covasna ;hm 1:2

49

2302 Stabilizare albie pr.Chiurus;hm 61

50

2303 Reparatie subtraversare derivatie pr.
Covasna mal sting la Pachia; hm102

52

3306 Reparatie imprejmuire canton
Chichis L= 90 m; hm 41

cons. veg 150 ml

II

cons. veg 100 ml

II

cons. veg 100 ml

I-II

cons. veg 30 ml

I-II

cons. veg 150 ml

II-III

cons. veg 210 ml

II-III

cons. veg 55 ml

I-II

terasamente 1.44 mii mc

III

terasamente 5.5 mii mc

III

terasamente 3.6 mii mc

IV

terasamente 4.2 mii mc

III

terasamente 1.6 mii mc

II

terasamente 1.92 mii mc

II

terasamente 2.3 mii mc

II-III

terasamente 1.35 mii mc

III-IV

terasamente 1.6 mii mc

II
terasamente
2.3 mii mc
betoane 4.29
mc
tencuieli :.88
mp
jgheaburi si
burlane 102
ml
piatra 28.6
mc
betoane 4.29
mc
tencuieli :.88
mp
imprejmuire
90 ml
betoane 2.:

II
II

III
III
III

II-III

Pagina 38 din 51

mc
53

330: Reparatie subtraversare pr.Tarlung,
am. pod Garofina, Bacel; hm 8

54

3309 Rep. subtraversare pr.Tarlung, mal
dr., aval 5 m de puntea metalica, loc.
Lunca Marcus; hm 21
3310 Hidroizolatie cabina la SM
Micfalau; hm5304
4302 Rep. crt. canton Baraolt; hm 4253

55
56

betoane1:,55
mc
tencuieli 9
mp
betoane 5.0:
mc

III

invelitori
10.24 mp
zugraveli 80
mp
vopsitorii
106 mp

II

II-III

II

Lucrări de întreținere și reparații cu valori mai mari de 15 000 lei
pe anul 2018
Nr.
crt
.

Denumire și localizare
lucrare

S.G.A. COVASNA
1
1201 Intretinere curenta diguri F1-Tg.
Secuiesc
2
1209 Igienizare pr. Lutoasa av.
loc.Lutoasa L=2500 m
3
2201 Intretinere curenta diguri pe R.
Negru si afluenti F2-Covasna
4
2213 Igienizare pr. Papauti de la pod
lemn in amonte hm 35-45 L=1000 m
5
3203-Intretinere curenta diguri F3 - Sf.
Gheorghe
6
4204 Intr curenta diguri F4- Baraolt
:
8
9
10
11

4210 Igienizare r. Olt, av. cfl. pr.
Cormos L=1500 m; hm 4233-4248 hm
4233-4248
1401 Decolmatare pr.Lutoasa L = 2500
m; hm 28-53
2210 Decolmatare
pr.Covasna(derivatia) av. pod fier
Pachia, L=3 km; hm 100-130
2211 Decolmatare pr. Valea Mare, am.
pod Borosneu Mare, L=2 km hm 23-43
1302 Reparatie Canton Moacsa; hm 62

Lucrare de
întreținere
(capacități)

Lucr. de reparații
exec. cu forțe
proprii
(capacități)

Lucr. de
reparații
exec. cu
terți capacități

Obs.

cosiri man 15 ha
cosiri mec 16 ha
defrisari 125 smp

II-IV

cos man 1:,44 ha
cos mec 14,4 ha
defrisari 140 smp

II-IV

cos man 26,89 ha
cos mec 19,2 ha
cos man 13,85 ha
cos mec 12 ha
defris 9:,5 smp

II-III

teras 20 mii mc

I-III

teras 12 mii mc

III

teras 12 mii mc

III

I

IV

II-III
I, IV

betoane 4,6 mc
vopsitorii 40,25
mp invelitori 32
mp

I-IV
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12

13

3301 R.C. Cons. cu piatra bruta r. Olt,
Ghidfalau aval de statia de pompare
ANIF L= 150 m (2016); hm 5045-504:
3302 R.C. Cons. cu piatra bruta
Tarlung intravilan Bacel, av. pod
Garofina L=80 m; hm 6-:

14

3305 Reparatie imprejmuire canton
Araci; hm 6

15

3311 Reparatie cladire sediu SGA
Covasna; hm 5015
4301 Aducere la cota dig mal dr. r. Olt,
am.cfl. pr. Aita L=950 m; hm 436843:8

16

1:

terasamente 1,5
mii mc
piatra 648 mc
d/c peree 525
mp
terasamente 0,2
mii mc
piatra 436 mc
d/c peree 513
mp
imprejmuire 135
ml
betoane 4,05 mc
jgheaburi 90 m,
burlane 60 m
terasamente 9,88
mii mc,
insamantari
1:100 mp

Reparatie la turn de manevra baraj
Moacsa-Padureni; hm 62

II-III

II-III
II-III
IV
II-III

Stavila,
III-IV
batardou,
vane

Lucrari de investitii propuse pentru anul 2018
In cursul anului 2018, se va finaliza lucrarea de investitii “Regularizare pr. Baraolt pe sectorul
Biborteni confluenta cu raul Olt”,
Tot in cadrul lucrarilor de investitii pe anul 2018 este inclusa si contractarea
lucrarilor de proiectare pentru investitia “Amenajari hidrotehnice pe paraul Debren in
municipiul Sfantu Gheorghe” prin care se va realiza un baraj din material locale
nepermanent , care sa poata prelua unda de viitura de pe paraul Debren in amonte de
municipiu. Volumul acumulat de lucrare este de 110.000 mc apa.
Pe langa aceste lucrari planificate, in vederea refacerii infrastructurii de aparare
avariate in perioada evenimentelor periculoase produse in judet in cursul lunii Martie ,
dupa inventarierea acestora ,SGA Covasna a inceput redactarea documentatiilor tehnice
in vederea obtinerii fondurilor financiare suplimentare necesare, atat de la bugetul de
stat (pentru lucrarile de investitii ) cat si din sursele proprii ale ANAR prin PGA .
Pana la aceasta data a fost aprobata in cadrul CTE – ABA Olt din data de
20.04.2018 Nota Conceptuala pentru investitia “Reabilitare si consolidare linie de
aparare dig parau Capeni” fiind in curs de finalizare documentatiile tehnice pentru
executarea lucrarilor de reparatie infrastructura afectata prin suplimentarea PGA 2018
si cea pentru Nota Conceptuala “ Completarea liniei de aparare si regularizare
pr.Cormos, zona confl.pr.Varghis - Filia, jud.Covasna”
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Punctuu 3.

Raport de activitate al Comisariatului pentru Protecţia Consumatorilor
Covasna pentru anul 2017
Comisariatul Judeţean Pentru Protecţia Consumatorilor COVASNA, ca organ al
administraţiei publice centrale, a avut ca principală atribuţie realizarea obiectivelor
propuse în domeniul protecţiei consumatorilor şi a acţionat potrivit atribuţiilor ce-i
revin din OG 21/1992 privind protecţia consumatorilor, precum şi a celor rezultate
din actele normative proprii de organizare şi funcţionare.
Prezentul raport conţine descrierea activităţii Comisariatului Judeţean pentru Protecţia
Consumatorilor Judeţul Covasna pe anul 2017.
Activitatea C.J.P.C. Covasna s-a desfăşurat în această perioadă (ian - dec. 2017)
potrivit atribuţiilor ce îi revin conform prevederilor legale, desfăşurând acţiuni de
control periodice şi operative pentru cercetarea reclamaţiilor consumatorilor, a
sesizărilor, a tematicilor aprobate, organizate la nivel naţional, sau local, asupra
conformităţii şi securităţii produselor şi serviciilor şi a modului de respectare a
intereselor economice ale consumatorilor, desfăşurate la producători, distribuitori,
prestatori de servicii, în unităţi vamale, zone de agrement, pe baza informaţiilor
provenite de la consumatori, asociaţii de consumatori, mass-media, alte organe ale
administraţiei publice, precum şi din propria iniţiativă.
1. TEMATICI NAȚIONALE
Conform tematicilor de control al ANPC s-au efectuat controale privind:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.

Vânzări cu preţ redus
Comercializare produse alimentare ecologice
Comercializarea produselor cosmetice
comercializare lapte și produse din lapte
Comercializare pește și preparate din pește
Comercializare articole de încălțăminte
Produse specifice sărbătorilor pascale
Comercializarea produselor textile
Jucării
Comercializare carne, prep. Din carne congelate
Comercializare suplimente alimentare

19.01.- 03.02.2017
20.02. – 24.02.2017
27.02.–10.03.2017
13.03.–24.03.2017
27.03-07.04.2017
03.04-07.04.2017
27.03-14.04.2017
18.04.– 28.04.2017
05.05.– 19.05.2017
09.05.- 23.05.2017
02.05.- 10.05.2017
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12.
Anvelope second hand
12.06.2017
13.
comercializare, etichetare pâine și produse de morărit
14.
Ape minerale naturale
15.
Comercializarea produselor cosmetice
16.
Spălătorii, curățătorii de rufe, de covoare și auto
17.
Comercializare legume și fructe
18.
Comercializare biciclete, trotinete, scutere
19.
Comercialiazarea ouălelor
20.
Comercializare băuturi răcoritoare, sucuri
21.
Prestarea serviciilor în incinta ștrandurilor, piscinelor
22.
Vânzări cu preţ redus
23.
Grădiniţe
24.
Comercialiazare echip. Electrice de uz casnic
25.
Comercializarea rechizitelor şi uniformelor şcolare
26.
Locuri de joacă pentru copii
27.
Comercializarea ulei de măsline
28.
Comercializare anvelope noi
29.
Comercializare produse din carne
30.
Piese auto contrafăcute
08.11.2017
31.
Comercializare GPL
32.
Siguranţa jucăriilor
33.
Comercializare legume fructe proaspete
34.
Comercializarea şi etichetarea alim.specifice sărbătorilor de iarnă
35.
Comercializarea produselor sticlă cristal

06.06.
22.05. – 02.06.2017
12.06. – 23.06.2017
19.06.–30.06.2017
10.07. – 14.07.2017
03.07-07.07.2017
17.07. – 21.07.2017
09.08-10.08.2017
24.07. – 04.08.2017
03.07-31.08.2017
07.08.- 25.08.2017
11.09. - 22.09.2017
25.09. -29.09.2017
28.08. – 08.09.2017
22.09.-09.10.2017
02.10. – 13.10.2017
16.10.-18.10.2017
18.10.- 01.11.2017
01.11.

–

–

08.11.-15.11.2017
15.11-19.11.2017
14.11.-17.11.2017
27.11.- 22.12.2017
18.12.-22.12.2017

Controalele tematice mai sus menţionate au fost finalizate fiecare printr-un raport
sinteză detailat, privind operatorii care au fost controlaţi, descrierea abaterilor
constatate cu ocazia controalelor efectuate, precum şi sancţiunile şi măsurile
complementare dispuse de agenţii constatatori.
Întreaga activitate din perioada analizată s-a desfăşurat pentru îndeplinirea cerinţelor
legislative, a măsurilor si acţiunilor dispuse pentru respectarea aplicării prevederilor
legale. Acţiunile de control în domeniul protecţiei consumatorilor au avut la bază
respectarea activităţii de control conform tematicilor de control specifice fiecărui
sector de activitate.
La toate controalele s-au întocmit procese-verbale de control, rapoarte şi informări
directe privind modul de realizare ale acestor acţiuni.
Comisariatul Judeţean Pentru Protecţia Consumatorilor COVASNA, şi-a desfăşurat
activitatea în 2017 respectând atribuţiile principale conferite prin H.G. nr. 700/2012
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actualizată privind organizarea şi funcţionarea ANPC, respectiv atingerea obiectivelor
principale ale autorităţii.
Comisariatul judeţean pentru protecţia consumatorilor ca entitate în subordinea
ANPC respectiv a CRPC Regiunea Centru are următoarele atribuţii:
- desfăşoară activităţi de supraveghere a pieţei produselor şi serviciilor destinate
consumatorilor;
- controlează respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor,
referitoare la securitatea produselor şi serviciilor, precum şi la apărarea drepturilor
legitime ale consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piaţă la producători,
importatori, distribuitori, vânzători, prestatori de servicii, inclusiv servicii financiare, şi
în unităţile vamale, având acces la locurile în care se produc, se depozitează ori se
comercializează produsele sau în care se prestează serviciile, precum şi la documentele
referitoare la acestea, excepţie făcând controalele igienico-sanitare şi sanitar-veterinare
la producători, în cazul produselor alimentare;
- constată contravenţii şi dispune măsuri de limitare a consecinţelor producerii,
prestării, importului, comercializării sau oferirii gratuite a unor produse alimentare ori
nealimentare şi servicii, inclusiv servicii financiare, care nu sunt în concordanţă cu
dispoziţiile legale din domeniile de activitate ale Autorităţii, prin aplicarea sancţiunilor
contravenţionale prevăzute de lege, sesizează organele de urmărire penală ori de câte
ori constată încălcări ale legii penale;
- controlează dacă mijloacele de măsurare folosite pe piaţă sunt însoţite de
documentele prevăzute de lege care atestă verificarea acestora din punct de vedere
metrologic;
- solicită organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizaţiei de
funcţionare, a licenţei de fabricaţie ori a certificatului de clasificare, în condiţiile legii;
- coordonează schimbul rapid de informaţii cu instituţiile şi organele
competente, naţionale şi internaţionale, privind produsele şi serviciile care reprezintă
risc pentru sănătatea şi securitatea consumatorilor;
- sesizează factorii de decizie şi operatorii implicaţi în sistemul de certificare a
calităţii produselor şi serviciilor, în baza constatărilor proprii şi a informaţiilor primite
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de la organismele neguvernamentale şi de la consumatori, cu privire la
neconformităţile produselor şi serviciilor destinate consumului populaţiei în raport cu
documentele de certificare şi propune îmbunătăţirea sau elaborarea de reglementări în
domeniu;
- efectuează, prin prelevări de probe din produsele alimentare şi nealimentare,
analize şi încercări în laboratoare acreditate conform legii sau în laboratoare proprii ori
agreate.
La nivelul anului 2017 s-au realizat următorii indicatori:
Din ianuarie 2017 până în decembrie 2017 s-au efectuat un număr de 1937 acţiuni de
control.
Cu ocazia acţiunilor de control s-au încheiat 1240 procese verbale de constatare, 659
de procese verbale de constatare contravenţie din care în 390 de cazuri cu amendă
contravenţională, şi 384 cu avertismente.
Nr. total de acţiuni de control

659 PVCC
1937 acţiuni de control din
care

din care

390
amendă
val. 539900
lei
384
avertisment

1240
PVC
S-au desfăşurat acţiuni tematice de control asupra unor produse şi servicii cu impact
deosebit în consumul populaţiei, precum si pentru verificarea implementării legislaţiei
si de consolidare instituţională cuprinse în programul de integrare europeană.
Acţiunile tematice de control făcute pe baza tematicilor trimise de A.N.P.C. au vizat
respectarea prevederilor drepturilor consumatorilor, cât şi prevenirea unor abateri în
domeniu.
Am avut tematici ample privind supravegherea produselor alimentare - 949 de
controale, privind conformitatea, modul de comercializare, depozitare şi etichetare a
produselor alimentare, cât şi în ceea ce priveşte calitatea serviciilor de alimentaţie
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publică. Am urmărit respectarea prevederilor legale în domeniul alimentar mai ales în
perioada verii, pentru a preîntâmpina diferitele probleme care ar putea să apară la
neconfomitatea acestor alimente şi care ar putea duce la îmbolnăvirea populaţiei.
Controale tematice pe grupe de produse alimentare cu impact deosebit

asupra

populaţiei: pâine şi produse de panificaţie, lapte şi produse lactate, carne şi preparate
din carne, grăsimi tartinabile, ciocolată, peşte şi conserve din peşte, carne de pasăre,
produse de cofetărie, ape minerale, băuturi răcoritoare, etc.
În domeniul nealimentar s-au verificat respectarea prevederilor legale la
comercializarea, în principal, a următoarelor grupe de produse şi servicii: articole
textile uzate; produse cosmetice; articole de încălţăminte; produse textile; lămpi
electrice de uz casnic; aparate frigorifice de uz casnic; echipamente electrice de joasă
tensiune; compatibilitatea electromagnetică a aparatelor electrice şi electronice; nivelul
de zgomot al aparaturii electrocasnice; produse cosmetice de protecţie solară şi
autobronzante; bijuterii; benzină şi motorină din staţiile de distribuţie; maşini de spălat
rufe de uz casnic; maşini combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic; deşeuri de
echipamente electrice şi electronice – DEEE; consumul de carburant şi emisiile de
CO2 la comercializarea autoturismelor noi; baterii şi acumulatori; piese auto; jucării. Sau verificat în total 623 de unităţi.
În domeniul prestării serviciilor s-au efectuat controale la 365 de operatori de
exemplu la patinoare (acoperite şi în aer liber); unităţi de cazare turistică şi de
alimentaţie publică aferente; servicii de agrement, piscine, ştranduri, bazine;
comercializarea pachetelor de servicii turistice; spaţii de joacă, parcuri de distracţie,
distracţii extreme, închirierea echipamentelor de agrement (biciclete, echipamente
pentru agrement nautic, ski-jet-uri, bărci, hidrobiciclete etc.), transport cu minicare,
săli de bowling, servicii la terenurile de tenis şi minigolf; case de schimb valutar,
vânzări de soldare şi promoţionale; cabinete de înfrumuseţare; service auto, servicii
financiare, case de amanet, comercializare on-line a produselor si serviciilor.
Număr total de

Produse

Produse

PVCC încheiate

alimentare

nealimentare

Prestări servicii
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1937

949

623

365

Acţiunile de control desfăşurate în 2017 au relevat în principal următoarele fapte care
constituie încălcări ale legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor:
-

punerea în circulaţie de produse şi servicii fără a asigura informarea

corectă şi completă a consumatorilor,
-

produse expuse la comercializare cu termen de valabilitate expirat,

-

lipsa informaţiilor corecte si precise de pe produsele aflate la

comercializare
-

lipsa etichetării conform prevederilor legale a alimentelor

-

depăşirea termenului de valabilitate

-

lipsa preţului pe unitatea de măsura

-

lipsa traducerii informaţiilor in limba româna

-

lipsa instrucţiunilor de montare si utilizare la produse de folosinţa

îndelungata
-

lipsa certificatului de garanţie la produse de folosinţa îndelungată

-

lipsa afişării CUI sau a orarului de funcţionare;

-

utilizarea mijloacelor de măsurare neadecvate,

-

depozitare neconformă cu indicaţiile producătorilor.

Pentru încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare, referitoare la protecţia consumatorilor
în 2017 comisarii CJPC Covasna au dispus măsuri complementare, din care rezultă:
- valoarea mărfurilor cu abatere

3.928.104 lei,

- valoarea mărfurilor retrase din circuitul consumului uman

44.637 lei,

- valoarea mărfurilor oprite definitiv de la comercializare

11.214 lei,

- valoarea mărfurilor oprite temporar de la comercializare

3.792.837 lei,

- aplicarea de amenzi contravenţionale în valoare de

539.900 lei.
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2. PRELEVARE PROBE
Pentru depistarea neconformităţii unor produse s-au efectuat un număr de 38
prelevări de probe, din produse precum: pește, carne și textile. Probele au fost trimise
spre analiză la Laboratoarele LAREX din Bucureşti. Astfel s-a prelevat 6 probe din
produse alimentare, una ieșind neconformă (parizer) și 32 de probe din produse
textile, ieșind neconforme 20 de probe.
3. INFORMAREA ŞI EDUCAREA CONSUMATORILOR
Activitatea de informare şi educare a consumatorilor a avut un caracter permanent.
Comisariatul Judeţean pentru Protecţia consumatorilor Covasna implicându-se în
acţiuni de educare şi informare a consumatorilor pe tot parcursul anului.
Campania de informare pe această perioada s-a efectuat prin materiale de informare,
comunicate de presă, articole în presă, emisiuni radio-TV inclusiv prin punctele de
lucru din principalele oraşe ale judeţului (Târgu Secuiesc, Întorsura Buzăului, Covasna,
Baraolt).
Activităţile de informare a consumatorilor ca şi cele de supraveghere a pieţei
reprezintă

sarcini

permanente

ale

Comisariatul

Judeţean

pentru

Protecţia

Consumatorilor Covasna, pentru a preveni riscul de punere pe piaţă de produse.
Având în vedere caracterul preventiv al informării şi educării consumatorilor,
elemente indispensabile pentru realizarea unei protecţii reale si eficiente ale acestora,
activitatea desfăşurată de C.J.P.C. Covasna, a fost în mod susţinut mediatizată prin 68
articole în presa locală şi centrală şi 284 emisiuni Radio – Tv.
De asemenea, s-au desfăşurat acţiuni de educare a tinerilor consumatori prin
popularizarea în cadrul orelor de dirigenţie a drepturilor consumatorilor, ocazie cu
care s-au distribuit broşuri şi afişe educaţionale. în colaborare cu IŞJ Covasna am
organizat etapa judeţeană a concursului Alege!Este dreptul tău! concurs organizat cu
ocazia zilei mondiale a drepturilor consumatorilor – 18.03.2017, CJPC Covasna
acordând peste 20 de premii elevilor, primii doi participanţi la concurs calificându-se
la etapa naţională, desfăşurată pe litoral.
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Am participat la programul MEN - Săptămâna educaţiei globale în mai multe şcoli
din judeţ.
Ca măsuri de îmbunătăţire a activităţii Comisariatului Judeţean pentru Protecţia
Consumatorilor Covasna, în scopul facilitării accesului la informaţie, s-au preluat
reclamaţii şi s-a oferit consultanţă în domeniu pentru cei interesaţi la punctele de lucru
înfiinţate în principalele oraşe ale judeţului (Târgu Secuiesc, Întorsura Buzăului,
Covasna, Baraolt), pentru activităţi de consiliere gratuită atât a consumatorilor cât şi a
operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în satele şi comunele satelit ale
oraşelor.
4. SESIZĂRI SI RECLAMAŢII
Potrivit competentelor oferite de lege C.J.P.C. Covasna a înregistrat în 2017 - 531 de
sesizări şi reclamaţii, din care 35 s-au dovedit a fi întemeiate, asigurându-se dreptul
cetăţenilor de

a

fi despăgubiţi pentru prejudiciile

necorespunzătoare a produselor

generate

de

calitatea

şi serviciilor, 175 reclamaţii neîntemeiate, 36

reclamaţii nesoluţionabile, 28 reclamaţii retrase şi clasate, 55 de reclamaţii
redirecţionate către alte c.j.p.c –uri sau alte instituţii competente şi 194 rezolvate pe
cale amiabilă.
Sesizările şi reclamaţiile consumatorilor, constituite într-un indicator reprezentativ al
măsurării nivelului de satisfacţie al consumatorilor, precum şi de informare şi de
conştientizare asupra drepturilor deţinute în calitate de consumatori.
Nr

rezovat

reclamaţii

e

înregistrate

amiabil

531

194

soluţionat

Retras/

cozitiv

clasat

31

28

nesoluţionabil

redirecţionat

neîntemeiat

36

55

175

5. COLABORĂRI
CJPC COVASNA a desfăşurat un număr de 62 acţiuni de control în colaborare cu
Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Covasna, Inspectoratul Judeţean de Politie, Garda
Financiară, Autoritatea Rutieră Română, Direcţia Vamală, primăriile din judeţul
Covasna si alte instituţii, fapt ce a adus la creşterea eficienţei acţiunilor de control,
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putându-se controla şi urmării respectarea întregului ansamblu legislativ, începând cu
legislaţia funcţionării agenţilor economici pana la detalierea si concluzionarea
problemelor care afectează calitatea produselor si serviciilor oferite populaţiei.
6. TEMATICI PROPRII
Paralel cu tematicile ANPC, C.J.P.C. Covasna a desfăşurat activitate de control şi
supraveghere şi pe baza tematicilor proprii, astfel desfăşurându-se acţiuni în
următoarele domenii:
− comercializarea produselor alimentare și nealimentare la chioșcurile de
difuzare a presei ;
− comercializarea ciupercilor, ciupercilor conservate și a produselor derivate
din ciuperci;
− Serviciile prestate la patinoare și pârtii de schii;
− Comercializarea sucurilor de fructe și a altor produse similare;
− serviciile prestate în unităţile de coafură, frizerie, tatuaje, piercing etc.
− comercializarea florilor,plantelor de apartament şi de grădină, ornamentelor
florale şi a altor materiale destinate întreţinerii acestora (pământ de flori,
produse pentru îngrijirea plantelor , îngrăşăminte , etc) vândute direct şi
online;
− transport în regim de taxi și în regim de închiriere;
− comercializare vopsele;
− prestări servicii de cazare turistică și alimentație publică;
− comercializare ape minerale naturale, sucuri și nectaruri din fructe;
− producerea şi comercializarea kürtös-kalács-ului, covrigilor şi a produselor
de patiserie.
− Traducerea informatiilor de pe etichetă în limba română;
− Prestarea serviciilor în căminele de bătrâni și centre de zi;
− Comercializarea produselor alimentare congelate;
− Vânzarea și prelucrarea fructelor și legumelor;
− Comercializarea articolelor de menaj;
− Comercializarea florilor, plantelor de apartament, etc;
− Prestarea serviciilor în unitățile de învățământ;
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− vânzările
cu
preț
redus
(soldare,lichidare,promoționale,etc).

indiferent

de

tipul

acestora

− vânzarea produselor în chioșcurile de difuzare a presei ;
În baza acestor tematici proprii s-au desfăşurat în total 585 acţiuni de control, din care
s-au întocmit un număr de 206 pvcc, s-au aplicat 107 de amenzi în valoare totală de
141.500 lei.
7. RAPEX
CJPC Covasna pe perioada 01.01.2017 - 31.12.2017 a notificat prin sistemul
RAPEX diferite produse cosmetice
Sistemul RAPEX reprezintă un sistem de schimb rapid de informaţii privind
produsele periculoase intre Comisia Europeana si Statele Membre ale Uniunii
Europene. Sistemul a fost înfiintat in baza art. 12 al directivei privind
securitatea generala a produselor.
Sistemul acoperă produsele destinate consumatorilor ca de exemplu: textile,
aparate electrocasnice, mobila, cosmetice, jucării, etc. Sunt exceptate
alimentele, produsele farmaceutice, hrana pentru animale.
Sistemul consta intr-o aplicaţie situata pe Internet care este utilizata ca instrument
de comunicare atat pentru statele membre ce utilizează aplicatia pentru a
pregati si transmite notificari si reactii prin sistem, cat si de toate persoanele
interesate, intr-o sectiune publica destinata acestui scop.
ANPC este punctul national de contact din Romania, pentru sistemul Rapex
Astfel s-a găsit la comercializare și s-a raportat produsul:
- Set unghii false cu adeziv - care conform inscripţiei de pe etichetă conţine
diputylphthalate – substanţă interzisă în produsele cosmetice conform Anexa
II din Reg. UE 1223/2009.
8. COLEGII ȘI COMISII
Totodată, s-au desfăşurat o serie de activităţi în cadrul participării la colegiile
prefecturale, şi a comisiilor de evaluare şi distrugere.
În tabelul mai jos sunt prezentate datele pentru lunile ianuarie-decembrie 2017 privind
numărul total al acţiunilor de control, pvcc- uri încheiate, valoarea amenzilor aplicate
şi încasate, respectiv numărul reclamaţiilor înregistrate şi soluţionate.
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COMISAR ŞEF ADJ.,
Mircea DIACON
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