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 1. Informare privind respectarea legislaţiei muncii în domeniul relaţiilor de 

muncă în contextul modificărilor legislative la nivelul judeţului Covasna; 
 

 Prezintă: - Inspectoratul Teritorial de Munca Covasna 
 
 
 2. Informare privind activitatea desfăşurată de Direcţia Agricolă judeţeană în  

anul agricol 2018 şi pregătirea noului an agricol;  

 

 Prezintă: - Directia Agricolă Covasna 
 
 

 3. Informare privind misiunile executate şi rezultatele obţinute de IJJ Covasna în 
primele 9 luni ale anului  2018 
 
 Prezintă: - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Gheorghe Doja” Covasna  

 

 
 

 



Punctul 1.  

Respectarea legislaţiei muncii în domeniul relaţiilor de muncă în contextul 
modificărilor legislatige 

 
Modificări legislative până la data de 01.10 2018 
HOTĂRÂRE nr. 33 din 25 ianuarie 2018 privind stabilirea cdntravenţiildr care intră sub Legii 
prevenirii nr. 270/2017,  precum şi a mddelului planului de remediere  
Legislatia RM care cade sub incidenta legii prevenirii 

• Art. 217 alin. (1) lit. c) din Legea dialdgului sdcial nr. 62/2011, republicată în Mdnitdrul 
Oficial al Rdmâniei, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012, cu mddificările şi cdmpletările 
ulteridare; 

• Art. 13 alin. (1) din Legea nr. 67/2006 privind prdtecţia drepturildr salariaţildr în cazul 
transferului întreprinderii, al unităţii sau al undr părţi ale acestdra, publicată în Mdnitdrul 
Oficial al Rdmâniei, Partea I, nr. 276 din 28 martie 2006  

• Art. 9 din Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de infdrmare şi cdnsultare 
a angajaţildr, publicată în Mdnitdrul Oficial al Rdmâniei, Partea I, nr. 1006 din 18 
decembrie 2006; 

• Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absdlvenţii de 
învăţământ superidr, publicată în Mdnitdrul Oficial al Rdmâniei, Partea I, nr. 776 din 12 
decembrie 2013, cu mddificările ulteridare;  

• Art. 14 alin. (1) lit. d) din Legea serviciildr nr. 52/2011 privind exercitarea undr activităţi cu 
caracter dcazidnal desfăşurate de zilieri, republicată în Mdnitdrul Oficial al Rdmâniei, 
Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu mddificările şi cdmpletările ulteridare; 

LEGE nr. 81 din 30 martie 2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă  
Termeni şi expresii 

• telemuncă - fdrma de drganizare a muncii prin care salariatul, în mdd regulat şi vdluntar, îşi 
îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei, dcupaţiei sau meseriei pe care d deţine, în alt ldc 
decât ldcul de muncă drganizat de angajatdr, cel puţin d zi pe lună, fdldsind tehndldgia 
infdrmaţiei şi cdmunicaţiildr; 

• telesalariat - drice salariat care desfăşdară activitatea în cdndiţiile prevăzute mai sus 

• Activitatea de telemuncă se bazează pe acdrdul de vdinţă al părţildr şi se prevede în mdd 
expres în cdntractul individual de muncă ddată cu încheierea acestuia pentru persdnalul 
ndu-angajat sau prin act adiţidnal la cdntractul individual de muncă existent 

• Telesalariaţii drganizează prdgramul de lucru de cdmun acdrd cu angajatdrul, în 
cdnfdrmitate cu prevederile cdntractului individual de muncă, regulamentului intern şi/sau 
cdntractului cdlectiv de muncă aplicabil, în cdndiţiile legii. 



• Angajatdrul este în drept să verifice activitatea telesalariatului, în cdndiţiile stabilite prin 
cdntractul individual de muncă, regulamentul intern şi/sau cdntractul cdlectiv de muncă 
aplicabil, în cdndiţiile legii. 

LEGE nr. 176 din 17 iulie 2018 privind internshipul  
• Prezenta lege reglementează mddalitatea de efectuare a prdgrameldr de internship pentru 

persdanele care au împlinit vârsta de 16 ani  

• Prin excepţie, cdntractele de internship pdt fi încheiate şi de persdane care au împlinit 
vârsta de 15 ani, numai cu acdrdul părinţildr sau al reprezentanţildr legali, după caz 

TERMENI 
• a) intern - persdana care prestează d activitate specifică, precizată în fişa de internship, în 

cadrul unei drganizaţii-gazdă, în baza unui cdntract de internship;  

• b) prdgram de internship - activitatea specifică desfăşurată de intern pe d peridadă de timp 
limitată în cadrul unei drganizaţii-gazdă, care are ca scdp aprdfundarea cundştinţeldr 
tedretice,  

• c) drganizaţie-gazdă - persdana juridică la care internul desfăşdară d activitate specifică, în 
baza unui cdntract de internship; 

• d) peridada prdgramului de internship - peridada limitată de timp pentru desfăşurarea 
prdgramului de internship, stabilită prin cdntractul de internship încheiat între intern şi 
drganizaţia-gazdă; 

• e) cdntract de internship - cdntractul încheiat între intern şi drganizaţia-gazdă, pe durată 
determinată, în temeiul căruia un intern se dbligă să se pregătească prdfesidnal şi să 
desfăşdare d activitate specifică pentru şi sub autdritatea unei drganizaţii-gazdă, care se 
dbligă să îi asigure d indemnizaţie pentru internship şi tdate cdndiţiile necesare realizării 
scdpului prevăzut  

• f) îndrumătdr - persdana desemnată de drganizaţia-gazdă care cddrddnează, infdrmează, 
îndrumă şi acdrdă sprijinul necesar internului pe peridada prdgramului de internship, 
mdnitdrizează şi evaluează activitatea acestuia;  

• g) cddrddnatdr al prdgrameldr de internship - persdana desemnată pentru a drganiza şi 
implementa prdgramele de internship de către reprezentantul legal sau cdnducătdrul 
drganizaţiei-gazdă care derulează prdgrame de internship cu mai mult de 12 interni 
simultan; 

• h) referat de evaluare - ddcumentul întdcmit de îndrumătdr la terminarea prdgramului de 
internship, prin care acesta realizează evaluarea activităţii internului şi acdrdă calificativul 
aferent evaluării; 



• i) fişa de internship - ddcument dperaţidnal, anexat la cdntractul de internship, care 
prezintă în detaliu activitatea specifică pe care trebuie să d îndeplinească un intern în 
cadrul drganizaţiei-gazdă; 

•   j) certificat de internship - ddcumentul întdcmit de drganizaţia-gazdă la finalizarea 
prdgramului de internship, care atestă peridada în care internul a desfăşurat activitate în 
baza cdntractului de internship, activităţile desfăşurate, precum şi calificativul dbţinut în 
urma evaluării; 

• k) indemnizaţia pentru internship - suma de bani lunară la care are dreptul internul, ca 
urmare a participării acestuia la prdgramul de internship, supusă prevederildr art. 76 alin. 
(2) lit. s) din Legea nr. 227/2015 privind Cddul fiscal, cu mddificările şi cdmpletările 
ulteridare. 

• l)Prdgramele de internship se pdt drganiza dricând în decursul unei peridade neîntrerupte 
de 12 luni. 

• m) Durata unui prdgram de internship este de maximum 720 de dre pe parcursul a 6 luni 
cdnsecutive. 

• n)Între intern şi drganizaţia-gazdă se pdate încheia un singur cdntract de internship. 

LEGE nr. 189 din 18 iulie 2018 privind integrarea în muncă, în cadrul instituţiildr publice de la 
nivel ldcal,  a tinerildr dezavantajaţi  
Prezenta lege reglementează facilităţile acdrdate tinerildr dezavantajaţi în vederea încadrării pe 
ldcurile de muncă vacante din instituţiile publice de la nivel ldcal. 
Termeni 

• a) tânăr dezavantajat - persdana cu vârsta cuprinsă între 16 şi 26 de ani, care nu are 
vechime în muncă sau care are d vechime în muncă de până la 12 luni şi care: 

- se află în sistemul de prdtecţie a cdpilului sau prdvine din acest sistem; 
 - are cdpil/cdpii în întreţinere; 
- s-a aflat sau se află în evidenţa serviciului de prdbaţiune; 
- se află în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate, dintre cele prevăzute 
de Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepseldr, a măsurildr educative şi a altdr 
măsuri neprivative de libertate dispuse de drganele judiciare în cursul prdcesului penal, cu 
mddificările şi cdmpletările ulteridare, dri a unei alte măsuri neprivative, precum amânarea 
aplicării pedepsei sau executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci 
neremunerate în fdldsul cdmunităţii; 

• b) angajatdr - persdana juridică, reprezentată prin drddnatdrul de credite al instituţiei 
publice de la nivel ldcal, care pdate, pdtrivit legii, să angajeze fdrţă de muncă pe bază de 
cdntract individual de muncă şi care este finanţată de la bugetul de stat şi/sau din fdnduri 
publice ldcale, cu excepţia instituţiildr publice de apărare naţidnală, drdine publică şi 
securitate naţidnală;  



• c) instituţii publice de la nivel ldcal - denumire generică ce include: 

  1. aparatul de specialitate al primarului; 
  2. aparatul de specialitate al cdnsiliului judeţean/Cdnsiliului General al Municipiului 
Bucureşti; 
   3. cdnsiliile ldcale ale cdmuneldr, draşeldr, municipiildr, sectdareldr municipiului 
Bucureşti, cdnsiliile judeţene şi Cdnsiliul General al Municipiului Bucureşti 
4. furnizdri de servicii sdciale, de drept public, care acdrdă servicii sdciale în cdndiţiile 
prevăzute de lege; 
  5. dperatdri de servicii cdmunitare de utilităţi publice ldcale sau judeţene; 
   6. instituţii publice şi servicii publice înfiinţate şi drganizate prin hdtărâri ale autdrităţildr 
deliberative, pdtrivit Legii administraţiei publice ldcale nr. 215/2001, republicată, cu 
mddificările şi cdmpletările ulteridare. 
Angajarea tânărului dezavantajat 

• Prin derdgare de la art. 31 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
persdnalului plătit din fdnduri publice, cu mddificările şi cdmpletările ulteridare, prdcedura 
de recrutare şi încadrare a tinerildr dezavantajaţi cuprinde următdarele etape: 

    a) selecţia ddsareldr, cdnstând în verificarea ddcumenteldr depuse la ddsar; 
    b) interviul; 
   c) prdba practică, după caz. 
 

• Tânărul dezavantajat pdate fi angajat pe drice pdst declarat vacant de angajatdr, cu 
respectarea cerinţeldr specifice/generale fiecărui pdst. 

• Se pdt prezenta la interviu şi la prdba practică, după caz, numai candidaţii declaraţi admişi 
la selecţia de ddsare.  

• Angajatdrul este dbligat să sdlicite, în scris, direcţiildr generale de asistenţă sdcială şi 
prdtecţia cdpilului, serviciildr publice de asistenţă sdcială, agenţiildr judeţene pentru 
dcuparea fdrţei de muncă din subdrdinea Agenţiei Naţidnale pentru Ocuparea Fdrţei de 
Muncă date despre numărul de tineri dezavantajaţi, în scdpul dcupării pdsturildr declarate 
vacante pdtrivit prezentei legi  

• La sdlicitare direcţiile generale de asistenţă sdcială şi prdtecţia cdpilului, serviciile publice 
de asistenţă sdcială şi agenţiile teritdriale pentru dcuparea fdrţei de muncă sunt dbligate să 
transmită datele sdlicitate în maximum 10 zile lucrătdare de la data primirii sdlicitării. 

• Direcţiile generale de asistenţă sdcială şi prdtecţia cdpilului, precum şi serviciile publice de 
asistenţă sdcială sunt dbligate să sprijine tânărul dezavantajat, în scdpul întdcmirii şi 
depunerii ddsarului de participare la selecţia de ddsare. 

• Angajatdrul este dbligat să aldce tinerildr dezavantajaţi 5% din numărul pdsturildr existente 
şi bugetate pentru persdnalul cdntractual. 



• Mdnitdrizarea şi cdntrdlul privind încheierea, executarea, mddificarea, suspendarea şi 
încetarea cdntractului individual de muncă pe durată determinată prevăzut de prezenta 
lege se realizează de către Inspecţia Muncii. 

• Tinerii dezavantajaţi angajaţi cu cdntract individual de muncă pe durată determinată în 
cdndiţiile prezentei legi nu vdr fi trataţi mai puţin favdrabil decât persdanele angajate cu 
cdntract de muncă pe durată nedeterminată cdmparabil, numai pe mdtivul duratei 
cdntractului individual de muncă, cu excepţia cazurildr în care tratamentul diferit este 
justificat de mdtive dbiective care se prdbează cu ddcumente justificative. 

ACTIVITATEA  CONTROL RELAŢII DE MUNCĂ 
• Se remarcă d creştere calitativă a actului de cdntrdl, pe de d parte, şi a vdlumului de lucru 

al inspectdrildr de muncă, pe de altă parte, aspect generat de creşterea numărului de 
reclamaţii şi sesizări adresate inspectdratului privind încălcări ale legislaţiei muncii şi 
schimbarea legislaţiei în mdd cdntinuu. 

• În anul 2018  (01.01 – 01.10.2018) au fdst efectuate un nr. de 663 de controale  

SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE 
• Au fdst aplicate 274 de  sancţiuni cdntravenţidnale  

• Situaţia sancţiunildr  cdntravenţidnale se prezintă astfel: 

• 49 de amenzi în valdare tdtală de 264.400  lei  

• Valdarea amenzildr achitate este în valdare de 52.850  

MUNCA FĂRĂ FORME LEGALE 
• Obiectivul principal, a fdst şi este identificarea şi cdmbaterea muncii fără fdrme legale 

identificându-se un număr de 8  persdane care prestau activitate fără a li se încheia cdntracte 
individuale de muncă, valdarea amenzildr aplicate fiind de 160.000 lei  

• Persdane depistate in afara prdgramului stabilit in baza cim cu timp partial-111 

• Se pdate dbserva ca angajatdrii din judet respecta in general legislatia muncii  

CONTROALE L 53/2003 R  Codul Muncii 
• Nr. Angajatdri cdntrdlati : 662  

• Nr.  Sanctiuni aplicate: 128  

• Nr. Amenizi aplicate : 22  

• Valdarea Amenzildr aplicate : 190.400 lei  

CONTROALE  REGISTRUL GENERAL DE EVIDENŢĂ A SALARIAŢILOR 
• Nr. Angajatdri cdntrdlati : 663  



• Nr. Angajatdri sanctidnati : 71  

• Nr. Ameniz aplicate : 28  

• Valdarea Amenzildr aplicate : 48.000 lei  

SESIZĂRI 
• In peridada 01.01. 2018– 01.10 2018 s-au efectuat pentru rezdlvarea undr sesizări 124 de 

controale. 

Aspectele cele mai des întâlnire au fdst următdarele:  
• neplata salariului  

• neacdrdarea cdncediului de ddihnă sau a cdmpensării în bani a cdncediului de ddihnă 
neefectuat la încetarea cdntractului individual de muncă  

• neemiterea dispdziţiei de desfacere a cdntractului de muncă  

• perfectarea cdntractului de muncă cu întârziere faţă de începerea activităţii  

• neâncheierea în fdrmă scrisă a cdntractului individual de muncă anteridr începerii activităţii 
cf.art.16 L 53/2003  

• neacdrdarea dreldr libere plătite pentru cei care efectuează dre suplimentare  

• neacdrdarea repausului săptămânal  

• nerespectarea prevederildr privind munca de ndapte  

Situatia inregistarii contractelor colective de munca 
 Nr. Angajatdri care au inregistrat cdntracte cdlective de munca 87 din care : 
-cdmpanii si sdcietati natidanle , regii autdndme cu capital de stat , unitati bugetare : 17 
- unitati cu capital mixt (majdritar de stat) : 1 
- unitati cu capital privat : 69 

Nr Tdtal CCM active in peridada 01.01.2018-01.10.2018 -239 
• CCM unitati de stat -35 

• CCM unitati capital privat -203 

• CCM unitati cu capital mixt – 1 

• Conflicte colective de munca - 1  

• .acte adiţidnale 45  

Situatia Zilierilor 
• Numarul angajatdrildr care au achizitidnat registrul de evidenta a zilierildr  49  

• Nr. Zilieri inregistrati pana la data de 01.10.2018(pdzitii in registru) 57.206  



Campanii 
Ddmenii 

• Cdnstrucţii,cdmerţ,zilieri,,transpdrt,panificatie,restaurante si ,cdmert cu materiale lemndase 
si de cdnstructii  

MĂSURI SI ACTIUNI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITĂŢII 
• Realizarea acţiunildr din Prdgramul cadru al Inspecţiei Muncii pe 2018  

• Realizarea indicatdrildr de perfdrmanţă  

• Verificarea gradului de îndeplinire a măsurildr dispuse prin prdcesele verbale de cdntrdl 

• Creşterea calităţii actului de cdntrdl 

• Cdmunicare şi transparenţă în activitatea desfăşurată şi reflectarea în mass media a 
imaginii instituţiei  

• Urmărirea nr. de cdntracte individuale încheiate şi înregistrate la inspectdrat pentru 
persdanele depistate muncind fără fdrme legale de angajare  

• Intrdducerea dateldr in aplicatia Cdlumbd  

• Acţiune de infdrmare şi cdnştientizare a angajatdrildr Ei a angajaEildr, cu privire la beneficiile 

muncii declarate Ei dezavantajele muncii nedeclarate  

• AcEiuni de infdrmare Ei cdnEtientizare a angajatdrildr, cu privire la prevederile legale 

referitdare la registrul general de evidenEă a salariaEildr. 

• Acţiuni cu  IPJ Cdvasna cu Jandarmeria Cdvasna,actiuni in timpul ndptii si în afara dreldr 

de prdgram 

Dificultăţi in exercitarea atribiţiilor de catre inspector 
• Lipsă mijldc de transpdrt,maşini ruginite şi învechite şi de mult amdrtizate  

• Lipsă maşini perfdrmante pentru cdntrdl la expldatările fdrestiere şi sdcietăţi agricdle  

• Lipsă carburanţi,cdta fiind prea mică  

• Lipsă cddperare a cetăţenildr care lucrează fără fdrme legale  

• Lipsă asigurare prdtecţia inspectdrului de muncă  

Punctul 2.   

Informare privind activitatea desfăşurată de Direcţia Agricolă judeţeană în  

anul agricol 2018 şi pregătirea noului an agricol; 
 



� Direcția pentru Agricultură Judeţeană Covasna este instituție publică cu personalitate 
juridică, serviciu public deconcentrat în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale reorganizată prin: 
 
� Legea nr. 157 din 15 iulie 2016, privind unele masuri pentru reorganizarea unor 

structuri aflate in subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării 
Rurale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri 
aflate în subordinea acestuia; 
� HG nr. 860 din 16 noiembrie 2016, privind organizarea, funcționarea si stabilirea 

atribuțiilor direcțiilor pentru agricultura județene si a municipiului București; 
Principalele atribcții ale D.A.J. Covasna 
 
� Este responsabilă cu implementarea politicilor și strategiilor Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale în domeniile de activitate ale acestuia,  

� Realizează  activități de monitorizare, verificare, inspecții și control în domeniile de 

activitate prevăzute de legislația în vigoare. 

� Asigură colectarea, prelucrarea și raportarea datelor statistice și operative din domeniul de 

activitate, în conformitate cu cerințele legislației naționale și comunitare în domeniu. 

� Asigură asistență tehnică, informează , îndrumă și acordă consiliere pentru obținerea 

fondurilor europene și naționale în rândul fermierilor, 

� Organizează cursuri de formare profesională și de instruire producătorilor agricoli 

� Elaborează proiecte FEADR  
ttrcctcra Organizatorica D.A.J. Covasna 

 

 
 



tervicicl monitorizare, inspecții tehnice, verificare  și control în domenicl 
agriccltcrii și indcstriei alimentare  și statistică  agricolă , monitorizare piață: 
� Inspecția de stat pentrc controlcl tehnic vitivinicol 

 în ancl J017 
� au fost verificați un număr de 73 agenți economici; 
� au fost prelevate 16 probe produse vitivinicole; 
� număr de documente vitivinicole vizate: 157; 
� spații autorizate pentru comercializarea vinului vrac: 14; 

 în ancl J018 
� au fost realizate un număr de 24 inspecții; 
� a fost prelevată o probă de vin; 
� număr documente de însoțire vizate: 70 
� spații autorizate pentru comercializarea vinului vrac: 13 

 
� Inspecția de stat pentrc controlcl tehnic în prodccerea și valorificarea 

legcmelor și frcctelor  

 în ancl J017 
� controale efectuate: 158  pe piața internă;  
� controale de conformitate în vamă (în stadiul de import): 61 

 în ancl J018 
� controale efectuate: 103  pe piața internă;  
� controale de conformitate în vamă (în stadiul de import): 54 

� Inspecția de stat în domenicl agriccltcrii ecologice  

 în ancl J017 
� au fost realizate 3 verificări la operatorii ecologici       

 în ancl J018 
� Ac fost realizate 19 inspecții din care: 

� 1 în domeniul vegetal: 
� 16 în domeniul zootehnic; 
� 1 la un comerciant; 
� 1 la un culegător din flora spontană; 

 
Inspecția tehnică în domenicl indcstriei alimentare  
în ancl J017 

52 controale efectuate, din care: 
- 29 controale în structurile de vânzare cu amănuntul a pâinii și produselor de 
panificație; 
- 4 controale în unitățile de fabricare a pâinii și produselor de panificație; 
- 17 controale privind verificarea respectării regimului de marcare, clasificare, 
ambalare și comercializare a ouălelor; 
-2 verificări privind legalitatea atestatului și a logoului de produs tradițional. 
 

 în ancl J018 



24 controale în structurile de vânzare cu amănuntul a pâinii și produselor de 
panificație; 
- 3 controale în unitățile de fabricare a pâinii și produselor de panificație; 
- 10 controale privind verificarea respectării regimului de marcare, clasificare, 
ambalare și comercializare a ouălelor; 
-5 verificări privind legalitatea atestatului și a logoului de produs tradițional. 
 
� Inspecția în domenicl OMG  
� Au fost realizate acțiuni de inspecție pentru monitorizarea culturilor de soia 

convențională, efectuându-se 7 controale  în anul 2017 și 13 în anul 2018 
 

� Inspecția tehnică pentrc controlcl fertilizanților  
� În anul 2017, au fost realizate un număr de 29 inspecții la agenții economici, 

fiind prelevate 2 probe de îngrășăminte. 
�  Anul 2018, au fost realizate un număr de 27 inspecții, nefiind constatate abateri 

de la prevederile legale în vigoare. 
Inspecția în domenicl ccltivării plantelor ce conțin scbstanțe stcpefiante și 
psihotrope 
 

în anul 2017 au fost monitorizate culturile de plante ce conțin substanțe stupefiante și 
psihotrope astfel: 
0,85 ha cultivate cu mac la 6 producători agricoli; 
0,7 ha cânepă la 2 producători. 

În anul 2018 
0,55 ha cultivate cu mac la 4 producători 
 

Inspecția tehnică în domenicl depozitelor de cereale 
 

în anul 2017 au fost realizate un număr de 14 inspecţii în domeniul producerii, 
depozitării, comercializării produselor cerealiere şi a produselor procesate din cereale, 
nu s-au constatat abateri de la prevederile legislației în vigoare,  
în anul 2018 s-au realizat un număr de 13 inspecții. 
 

tervicicl implementarea  politicilor, strategiilor in  agriccltcră si indcstrie  
alimentara, conscltanta  agricola si formare profesională 
 
� DAJ Covasna, conform prevederilor legale a emis crmătoarele avize și 

actorizații:   în ancl J017 
� 11 autorizații pentru plantarea pomilor și arbuștilor fructiferi 
� 5 autorizație pentru tăiere nuc; 

 în ancl J018 
� 6 autorizații pentru  arbuștilor fructiferi 
� 4 autorizații pentru cultivarea plantelor ce conțin substanțe stupefiante și 

psihotrope 
� 18 avizări atestate pentru conducerea exploatațiilor agricole familiale 
� 290 avizări contracte de producere, cumpărare, livrare și plată a rădăcinilor de 

sfeclă de zahăr     



� 487 avizări de procese verbale de constatare și evaluare pagube produse de 
inundatii  
� 114 avizări pentru înregistrarea operatorilor în agricultură ecologică (Ordinul nr. 

219/2007) 
� 10 avizări documentații pentru platforme de gunoi de grajd; 

� Prodcse tradiționale 
� - au fost atestate 2 produse montane tradiționale în cursul anului 2017,  
� - au fost atestate 4 produse montane  și un produs tradițional în cursul anului 

2018, 

 în ancl J017 
� au fost analizate si trimise spre avizare către MADR 32 documentații P.U.Z. 
� monitorizarea scoaterii din circuitul agricol a terenului si aplicarea Legii 17/2014 

pentru anul 2017 
� - s-au analizat 837 dosare cu oferte de vânzare conf. L 17/2014, s-au emis 148 

avize finale și 474 adeverințe de vânzare liberă.  

 în ancl J018 
� au fost analizate si trimise spre avizare către MADR 16 documentații P.U.Z. si 1 

documentatie P.U.G. si R.L.U. 
� monitorizarea scoaterii din circuitul agricol a terenului si aplicarea Legii 17/2014 

pentru anul 2018 
� s-au analizat 707 dosare cu oferte de vânzare conf. L 17/2014, s-au emis 111 

avize finale și 362 adeverințe de vânzare liberă. 
� aplicarea Legii 145/2014 privind unele măsuri de organizare a piețelor agricole 
� s-au emis avize consultative și s-au efectuat verificările aferente conf. Legii 2582 

avize  în anul 2017 și 2408  în cursul  anului 2018. 

� Au fost organizate  cursuri de calificare și instruire pentru producători agricoli:  

în ancl J017  
� 2 cursuri de calificare în meseria ”Apicultor” cu un număr de 32 

absolvenți  
� 1 curs de calificare în meseria ”Lucrător în cultura plantelor” cu un număr 

de 15 absolvenți  
� Cursuri de instruire Măsura 10 ”Agro-mediu și climă” -  120 participanți 
� Cursuri de instruire Măsura 11 ”Agricultura ecologică” - 19 participanți 

în ancl J018  
� 2 cursuri de calificare în meseria ”Lucrător în cultura plantelor” cu un 

număr de 31 absolvenți  
� 2 cursuri de calificare în meseria ”Lucrător în creșterea animalelor” cu un 

număr de 34 absolvenți  
� 1 curs de calificare în meseria ”Apicultor” cu un număr de 14 absolvenți  
� Cursuri de instruire Măsura 10 ”Agro-mediu și climă” -  210 participanți 
� Cursuri de instruire Măsura 11 ”Agricultura ecologică” - 22 participanți 

 



� Au fost elaborate proiecte FEADR: 

în ancl J017  
� 1 proiect la submăsura 6.1 ”Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” 
� 5 proiecte la submăsura 6.3 ”Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” 

în ancl J018  
� 1 proiect  la submăsura 6.3 ”Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” 

 
DIRECTOR EXECUTIV 

KONCZEI CSABA 

 

Pcnctcl 3.   

 
IMFORMARE FRIVIND MISIUNILE  EXECUTATE DE CĂTRE  I.J.J. 

COVASNA  ÎN FRIMELE 9 LUNI ALE ANULUI 2018  
 

 
ACTIVITĂȚI DEtFĂȘURATE: 
 
            Misiunile planificate şi executate în această perioadă au fost cu preponderenţă 
misiuni de menţinere a O.P., în cooperare cu I.P.J. Covasna, conform O.M.A.I. nr. 60/2010 și 
misiuni de asigurare O.P. la diferite manifestări culturale, religioase, sportive, promoționale și 
de protest. 
             Principalele direcţii de acţiune în această perioadă au fost organizarea și executarea 
misiunilor de asigurare a măsurilor de ordine la manifestările sus menționate, desfăşurate în 
zona de competenţă, precum și asigurarea protecției obiectivelor aflate în competența I.J.J. 
Covasna. 
          În această perioadă  am executat și misiuni specifice de intervenție în situații de 
urgențe( pentru limitarea efectelor inundațiilor), de salvare-evacuare a unor persoane rătăcite 
și asigurarea măsurilor de ordine publică pe timpul desfășurării referendumului pentru 
modificarea Constituției.  

    În executarea acestor misiuni am fost sprijiniți de efective din cadrul 
Grupării de Jandarmi Mobile Brașov. 
  În primele 9 luni ale anului 2018  I.J.J. Covasna a executat un nr. de 3058 misiuni de 
O.P. cu un efectiv de 13.081  jandarmi, după cum urmează: 
   - 187 misiuni de asigurare a O.P. la manifestări cultural-artistice, cu un efectiv de 1J05 
jandarmi; 
   - 61 misiuni de asigurare a O.P. la manifestări sportive, cu un efectiv de 357  jandarmi; 
   - 11 misiuni de asigurare a O.P. la manifestații de protest, cu un efectiv de 106  jandarmi; 
   - 7 misiuni de asigurare a O.P. pe timpul vizitelor oficiale, cu un efectiv de J9  jandarmi; 
   - 11 misiuni de limitare/înlăturare a situațiilor de urgență, cu un efectiv de 18J  jandarmi; 
  - 199 misiuni de protecţia şi supravegherea A.T. la obiectivele I.J.J. Covasna cu un efectiv 
de 705 jandarmi; 
   - 4 acțiuni punctuale executate în zone de interes operativ, cu un efectiv de 15  jandarmi; 
 
   - 849  misiuni de menţinere a o.p. în mediul urban  cu 4454 jandarmi;  
   - 389 misiuni de menţinere a o.p  în mediul rural cu 716 jandarmi; 



   - 370 misiuni de menţinere a o.p  în zona stațiunilor montane cu 1073 jandarmi; 
   - 344  misiuni de intervenţie la solicitare prin SNUAU 112  cu un efectiv de 1673 jandarmi; 
   - 5 misiuni de intervenţie de salvare/evacuare a unor persoane rătăcite, cu un efectiv de 13 
jandarmi; 
   - JJJ misiuni de menţinere a o.p  în zona instituțiilor de învățământ cu 1J96 jandarmi; 
    - J misiuni în cooperare cu DIICOT Covasna cu un efectiv de 39 jandarmi; 
    - J misiuni în cooperare cu BCCO Covasna cu un efectiv de 8 jandarmi; 
    - 17 misiuni în cooperare cu I.P.J. Covasna cu un efectiv de 75 jandarmi; 
    - 34 misiuni în colaborare cu Instituţia Prefectului( Serv. Permise) cu un efectiv de 4J 
jandarmi; 
    - 3 misiuni în colaborare cu ex. judecătorești cu un efectiv de 17  jandarmi; 
    - 9 misiuni în colaborare cu adm. publică locală cu un efectiv de 60  jandarmi; 
    - 4 misiuni în colaborare cu Garda de Mediu Covasna cu un efectiv de 10  jandarmi; 
    - 15 misiuni în colaborare cu A.J.V.P.S. Covasna cu un efectiv de 34  jandarmi; 
    - 91 misiuni în colaborare cu Dir. Silvică Covasna cu un efectiv de 355  jandarmi; 
    - 7 misiuni în colaborare cu I.T.M. Covasna cu un efectiv de 1J  jandarmi; 
    - 39 misiuni în colaborare cu alte instituții cu un efectiv de 78  jandarmi; 
    - 167 misiuni de punere în aplicare a unor mandate de aducere cu un efectiv de 481 
jandarmi; 
    - 1 misiune specifică  referendumului cu un efectiv de 1 jandarm. 
 
           Pe timpul executării acestor misiuni s-au aplicat un număr de 481 sancţiuni 
contravenţionale în valoare de 176.750  lei şi au fost întocmite actele de constatare pt. 105 
fapte de natură penală săvârșite de 1J4 autori.                                                            
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