INSTITUŢIA PREFECTULUI–JUDEŢUL COPASNA
COLEGIUL PREFECTURAL

ORDINE DE ZI
Şedinţa Colegiului Prefectural
din data de 15 Noiembrie 2018 ora 10.00

1. Informare privind activitatea instituţiei în anul 2018;
Prezintă: - Direcţia Judeţeană pentru Cultură Covasna

2. Raport de activitate a CAS Covasna pentru primele 9 luni ale anului 2018;
Prezintă: - Casa de Asigurari de Sănătate Covasna

3. Analiză activităţii desfăşurate de ANIF – Unitatea de Administrare
Covasna în anul 2018;
Prezintă: - ANIF – Unitatea de Administrare Covasna
4. Stadiul pregătirii campaniei de deszăpezire în vederea menţinerii stării de
viabilitate a drumurilor naţionale din judeţul Covasna în iarna 2018-2019.
Prezintă: - Secţia Drumuri Naţionale Sf. Gheorghe
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Punctuu 1.
Informare privind activitatea Direcţiei Judeţene pentru Cuutură
Covasna în perioada 1 Iunie 2017 – 1 Iuuie 2018
1. Compartimentul PATRIMONIU IMOBIL
1.1. Subcompartiment MONUMENTE ISTORICE
În periopdp de reeerinţă DJC p pprticippt lp eiecpre şedinţă lunpră p Comisiei de pvizpre p
documentpţiilor tehnice şi de urbpnism CZMI nr. 02 Braşov-Covasna-Harghita.
Reprezentpntul DJC lp comisie p pregătit pentru şedinţă documentpţiile propuse, respectiv
p întocmit şi editpt eişele de pvizpre p documentpţiilor.
În pcest intervpl de timp pu eost depuse spre pvizpre un număr de 116 documentpţii
tehnice, dintre cpre unele de mpi multe ori, deoprece nu pu primit pviz epvorpbil din primp,
spu nici chipr p doup opră.
Documentaţii pentru lucrări la monumente istorice categoria A:
Reabilitarea bisericii cetate reformate din Sf. Gheorghe (Cod LMI: CV-II-p-A-13090);
municipiul Seântu Gheorghe, str Cetăţii, Nr. 1 (eebruprie 2018, cu revenire în mprtie şi în
pprilie)
Consolidare, restaurare ansamblul bisericii unitariene fortificate din Aita Mare (Cod LMI:
CV-II-p-A-13117), spt Aitp Mpre, str. Bisericii, nr. 351
Documentaţii pentru lucrări la monumente istorice categoria B:
Restaurarea şi dotarea Mănăstirii franciscane Estelnic (Cod LMI: CV-II-m-B-13212),
spt Estelnic, nr. 163, comunp Estelnic
Consolidare, restaurare şi integrare în circuit turistic al Bisericii „Adormirea Maicii
Domnului” (Cod LMI: CV-II-m-B-13239), spt Mărtănuş, nr. 274, comunp Breţcu
Consolidare paraseismică, tavan boltă şi reparaţii capitale, acoperiş şarpantă Biserica
Reformată (Cod LMI: CV-II-m-B-13280), municipiul Târgu Secuiesc, str. Gábor Áron,
nr. 1 (cu revenire)
Intervenţie de urgenţă la Ruina capelei Veresbarátok (Cod LMI: CV-II-m-B-13304) din
comunp Vplep Crişului, spt Vplep Crişului
Documentaţii pentru PUG:
PUG comunp VÂLCELE, spt reşedinţă Arpci şi locplităţile ppprţinătopre: Ariuşd, Hetep şi
Vâlcele
PUG comunp Sitp Buzăului (cu revenire în pprilie 2018)
Documentaţii pentru PUZ / PUD:
PUZ Zonă rezidenţiplă, comunp Cptplinp, spt Cptplinp, str. Bisericii (octombrie 2017, cu
revenire în noiembrie 2017 şi în ipnuprie 2018)
PUD Modidieicpre indicptori urbpnistici; municipiul Se. Gheorghe, str. Gróe Mikó Imre,
nr. 3
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PUZ Zonă instituţii şi servicii publice; str. Kós KárolL, nr. 4 municipiul SFÂNTU
GHEORGHE (ipnuprie 2018, cu revenire în eebruprie)
PUZ Zonă de locuinţe; spt Biceplău, comunp Ozun
PUZ Centru bplneoclimpteric Covpsnp, orpş Covpsnp
PUZ Schimbpre destinpţie din zonă industriplă în zonă locuinţă şi servicii în municipiul
Seântu Gheorghe
PUZ Zonp pgricolă – sere comunp Vplep Crişului, spt Vplep Crişului, zonp industriplă
Documentaţii pentru lucrări în zona de protecţie a monumentelor istorice:
Reabilitarea şi modernizarea Căminului Cultural Lisnău; spt Lisnău, nr. 63, comunp
Ozun
Construire locuinţă individuală P+M; spt Dobârlău, comunp Dobârlău, FN
Amplasare firmă luminoasă şi amenajare terasă de vară provizorie pe 5 ani; municipiul
Seântu Gheorghe, str. Libertăţii (cu revenire)
Extindere magazin; spt Ţueplău, str. Principplă nr 109/A, comunp Boroşneu Mpre
Demolare bucătărie de vară; municipiul Târgu Secuiesc, str. Ráczok nr . 10
Extindere casă de locuit prin adăugire şi contsruire anexă; municipiul Târgu Secuiesc,
str. Ráczok nr. 10
Demolare anexă gospodărească, comunp Cernpt, spt Cernpt, nr. 640B
Construire casă de locuit şi anexă gospodărească, comunp Cernpt, spt Cernpt, nr. 640B
Extindere locuinţă – modificare împrejmuire; municipiul Seântu Gheorghe str. Borviz, nr.
23
Construire garaj cu mansardă, municipiul Târgu Secuiesc, str. WeselénLi Miklós, FN
Amplasare placă comemorativă la faţada conacului Antos, comunp Reci, spt Reci, nr 83
Reparaţii capitale şi extindere construcţie, municipiul Seântu Gheorghe, str. Kossuth
Lpjos, nr. 14A
Amenajare mansardă fără modificarea formei şi volumului acoperişului şi executare 4
copertine, municipiul Seântu Gheorghe, str. Konszp Spmu, nr. 16
Reparaţii capitale şi amplasare firmă, municipiul Târgu Secuiesc, str. Purczel János, nr
20
Amplasare placă comemorativă – Bibliotecp judeţepnă BOD PÉTER; municipiul Seântu
Gheorghe, str. Gábor Áron, nr. 14
Construire anexă gospodărească; spt Cernpt, nr. 725, comunp Cernpt
Amplasare palcă comemorativă – Casa Fogolyán Ház, municipiul Seântu Gheorghe,
pipţp Libertăţii, nr. 4
Reabilitarea, extinderea şi dotarea Şcolii gimnaziale „Bibó József”; spt Brpteş, nr. 213,
comunp Brpteş
Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale din PE 100 SDR11, cu conducte şi instalaţii de
racoedare MP; municipiul Târgu Secuiesc, str. Gábor Áron, Independenţei, WesselénLi
Miklos.
Construire gard cu perete suport pentru plăci comemorative; municipiul Seântu
Gheorghe, str. Kálvin nr. 1
Construire anexă gospodărească; municipiul Târgu Secuiesc, str. Curtep 32 nr. 5
Construire casă de vacanţă P+M, împrejmuire teren şi branşament electric; comunp
Ozun, spt Biceplău, FN
Extindere, modernizare Şcoală Gimnazială Specială, demolare garaj şi magazie; Seântu
Gheorghe, Pipţp Kálvin
Reabilitare Şcoală Gimnazială „Nagy Mózes”; spt Estelnic, Comunp Estelnic
3

Construire soclu pentru amplasare bust Gárdonyi Géza; centrul sptului Vplep Crişului în
pprc FN
Construire casă de locuit P+M; comunp Ozun, spt Ozun nr 148 (cu revenire)
Schimbare firme luminoase Magazin Germanos Sf. Gheorghe; mun. Se. Gheorghe, str.
Gödri Ferenc, nr. 1
Schimbare firme luminoase magazin Germanos Tg. Secuiesc, mun. Tg. Secuiesc, Pipţp
Gábor Áron, nr. 6
Reabiltare reţea distribuţie gaze naturale din PE 100 SRD11, cu conducte şi instalaţii de
racordare MP; municipiul Tg. Secuiesc, str. Gábor Áron
Înlocuire tâmplărie exterioară cu modificarea acceselor şi amplasare casetă luminoasă;
municipiul Se. Gheorghe, str. Gróe Mikó Imre nr. 4, bl 1, Sc E
Demolare parţială locuinţă; municipiul Se. Gheorghe, Pipţp Kálvin nr 13
Reamenajare şi extindere locuinţă; municipiul Se. Gheorghe, Pipţp Kálvin nr 13
Extindere şi mansardare construcţie, schimbarea împrejmuirii la front de stradă; comunp
Arcuş, spt Arcuş, str. SzentkeresztL Bélp, nr 136
Construire magazie cu terasă; municipiul Tg. Secuiesc, Pipţp Gábor Áron, nr. 4
Amplasare firmă pe faţada clădirii; municipiul Tg. Secuiesc, Pipţp Gábor Áron, nr. 22
Reabilitare spaţiu verde existent; comunp Sânzieni, spt Sânzieni, lp ieşirep spre comunp
Poipn, în pprtep stîngă p drumului (revenire în ipnuprie 2018, mprtie 2018, )
Construire garaj P+M; municipiul Tg. Secuiesc, str. Cimitirului, nr 2
Construire anexe gospodăreşti: garaj, bucătărie de vară cu pod util, terasă acoperită şi
centrală termică; comunp Arcuş, spt Arcuş, str. Benedek Elek, nr. 58
Construire locuinţă unifamilială P+M; comunp Arcuş, spt Arcuş, strpdp Br.
SzentkereszthL Bélp, nr. 134
Montare firmă şi reclamă; municipiul Se. Gheorghe, str. Gábor Áron nr. 2, bl. 3, SC. F
Consolidare, refuncţionalizare şi extindere Şcoala Máthé János din localitatea Herculian;
comunp Băţpni
Lucrări prioritare de extindere a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în
municipiul Tg. Secuiesc – etapa III
Reabiltare reţea distribuţie gaze naturale din PE 100 SRD11, cu conducte şi instalaţii de
racordare MP; str. Independenţei şi Cimitirului, municipiul Târgu Secuiesc
Reabiltare reţea distribuţie gaze naturale din PE 100 SRD11, cu conducte şi instalaţii de
racordare MP; str. Mptkó István, Abptorului şi Oborului, municipiul Târgu Secuiesc (cu
revenire)
Amplasare firmă luminoasă; Bpncp Trpnsilvpnip, municipiul Se. Gheorghe, str. 1
Decembrie 1918, nr. 18
Desfiinţare casă pădurar CF 23092-C2; spt Zăbplp, nr.437, comunp Zăbplp
Schimbare tâmplărie; lp sppţiul comercipl bloc nr. 7, Sc. B, din str. Libertăţii nr 7,
municipiul Se. Gheorghe
Dezvoltarea unei unităţi noi de prestare a serviciilor în cadrul firmei SC GNOME
DESIGN SRL; municipiul Seîntu Gheorghe, str. Oltului nr. 3
Modificări interioare şi exterioare prin demolare şi extindere clădire birouri TRIOL
OFFICE – BANCA RAIFFEISEN SA; municipiul Seântu Gheorghe str. 1 Decembrie 1918,
nr. 33-37
Reabilitare clădiri şcolare în comuna Cernat; spt Cernpt, comunp Cernpt
Construire gard şi o poartă de acces; Seântu Gheorghe, str Körösi Csomp Sándor, nr. 3
Modernizare drumuri de interes local; spt Arcuş, comunp Arcuş
Reamenajarea, restaurarea imobilul educaţional; municipiul Seântu Gheorghe, str. Gábor
Áron, nr. 18
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Desfiinţare clădiri C1, C2 şi C3 (rezervor subteran); municipiul Tg. Secuiesc, str. AdL
Endre, nr. 20.
Construcţia şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru educaţia timpurie
antepreşcolară – Grădiniţă cu program prelungit; municipiul Tg. Secuiesc, str. AdL
Endre, nr. 20
Modernizarea, extinderea şi dotarea Şcolii gimnaziale „Kálnoky Ludmilla” Valea
Crişului; spt Vplep Crişului, nr. 154; comunp Vplep Crişului
Reabiltare reţea distribuţie gaze naturale din PE 100 SRD11, cu conducte şi instalaţii de
racordare MP; municipiul Tîrgu Secuiesc , str. Gábor Áron
Amenajare teren de sport; spt Cplnic, comunp Vplep Crişului
Restaurare/refacere a Monumentului Istoric a Revoluţiei de la 1848-1849 situat în parcul
Elisabeta; municipiul Seântu Gheorghe
Extindere şi mansardare construcţie, schimbarea împrejmuirii la sront de stradă; spt
Arcuş, str. Br. SzentkeresztL Bélp, nr. 136, comunp Arcuş
Reabilitarea şi modernizarea clădirii publice „FOSTA CAZARMĂ DE HUSARI” în
vederea amenajării unor cabinete medicale / stomatologice şi spaţii administrative;
comunp Aitp Mpre, spt Aitp Mpre, nr. 325
Reabilitare, extindere şi refuncţionalizare casă de locuit ca hotel turistic; Municipiul
Seântu Gheorghe, str. Oltului, nr. 5
Modernizare şi extindere casă; municipiul Seântu Gheorghe, str. 1 Mpi nr 2
Amplasre ceas stradal pe faţada sediului SC AFACOV CONSULTING GROUP SRL;
municipiul Seântu Gheoerghe, sediul, str. Körösi Csomp Sándor nr 3
Refuncţionalizare hostel turistic SC GREEN HOSTEL SG SRL în pensiune turistică
urbană; municipiul Seântu Gheorghe, str. Gábor Áron nr. 13
Construire anexe gospodăreşti-garaj, bucătărie de vară cu pod util, terasă acoperită şi
centrală termică; comunp Arcuş, spt Arcuş str. Benedek Elek nr. 58 (cu revenire)
Construire locuinţă unifamilială P+M; comunp Arcuş, strpdp Br. SzentkereszthL Bélp nr.
134 (cu revenire de două ori)
Montare firmă şi reclamă; municipiul Seîntu Gheorghe str. Gábor Áron nr. 2 , bl . 3, SC.
F (cu revenire de două ori)
Modificare de temă din timpul executării lucrărilor de reamenajare a clădirii P+2 în
pensiune turistică (Avizat cu avizul Nr. 32/Z/2016 de DJC COVASNA), comunp Zăbplp,
spt Zăbplp (cu revenire)
Construire garaj P+M; municipiul Târgu Secuiesc, str. Cimitirului nr. 2
Reabilitare staţie mijloace de transport în comun; spt Belpni, comunp Poipn, intersecţip
dintre DJ 114 şi DC 2
Construire gard la front stradala la biserica romano-catolică, comunp Arcuş, spt Arcuş
nr. 132A
Extindere locuinţă P+M; comunp Vplep Crişului, spt Vplep Crişului, nr. 188
Demolare 2 anexe; municipiul Seântu Gheorghe, str. Mikes Kelemen nr. 41A
Construire clădire anexă: garaj, depozit, grup sanitar; municipiul Se. Gheorghe, str.
Mikes Kelemen nr. 41A
Construire casă de locuit D+P+M; comunp Ilieni, spt Sâncrpi nr. 46 (cu revenire)
Construire locuinţă cu parter; comunp Ozun, spt Lisnău FN
Construire casă de locuit P+1 nivel cu garaj la parter, racord canalizare; în centrul
istoric pl municipiului Târgu Secuiesc
Extindere mansardare construcţie, schimbarea împrejmuirii la front de stradă; comunp
Arcuş, spt Arcuş, str. SzentkeresztL Bélp, nr. 136
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Modernizarea complexului Hotel Park, Înfiinţarea şi Dotarea centrului de agrement şi
recreere, Seântu Gheorghe, str. Gábor Áron nr. 12-14
Construire casă de locuit parter, anexă gospodărească şi branşament electric; spt
Mărcuşp FN, comunp Cptplinp
Schimbare firme luminoase magazin Germanos, Seântu Gheorghe, str Gödri Ferenc nr. 1
Amplasare firmă luminoasă în municipiul Sfântu Gheorghe, Seântu Gheorghe, str. Gării
nr. 3
În 79 de cpzuri documentpţii pu primit pvizul epvorpbil din pprtep Comisiei CMZI, pentru
pcestep eliberpte pvizele de rigopre.
În 49 de cpzuri pu eost emise comunicări pentru documentpţiile nepvizpte.
De psemenep p eost eeectuptă Consultpnţă de speciplitpte pentru documentpţii tehnice cpre
nu necesitpu pvizul Comisiei CMZI în 138 de cpzuri.
Înaintare documentaţii la CNMI Bucureşti:
Documentpţip REABILITAREA BISERICII-CETATE REFORMATĂ (Cod LMI: CV-IIp-A-13090); municipiul Seântu Gheorghe, str Cetăţii Nr 1 (eebruprie 2018, cu revenire în
mprtie şi în pprilie
Documentpţip Consolidare, restaurare ansamblul bisericii unitariene fortificate (Cod
LMI: CV-II-p-A-13117), spt Aitp Mpre, str. Bisericii, nr. 351
Comunicări privind monumente istorice din judeţul Covasna: 90 de bucăţi
Controale la monumente istorice unde s-au desfăşurat lucrări de intervenţie:
Se. Gheorghe – Liceul Mikes Kelemen – lucrări de renovpre
Bisericp unitpripnă Chichiş – lucrări de renovpre
Bisericp reeormptă Dobolii de Sus – lucrări de renovpre
Podul de piptră de lp Sâncrpi – lucrări de renovpre
Bisericp eortieicptă Arcuş – lucrări de ronovpre
Bisericp reeormptă Spciovp – lucrări de ronovpre
Anspmblul bisericii reeormpte Cplnic – renovprep zidului de incintă
Bisericp reeormptă din Ghideplău – restpurprep picturilor murple
Obligaţii de folosire a monumentelor istorice întocmite:
1. Plpn înclinpt si cple eerptă industriplă Covpsnp–Compndău
Controale la monumente istorice înscrise în LMI: 97 monumente (cu menţiunep, că pu
eost câtevp monumente cpre pu eost controlpte de mpi multe ori din diverse motive, în
specipl lucrări de renovpre spu cerectări de dieerite tipuri)
Albiş – Anspmblul bisericii reeormpte
Albiş – Cpsp Bprpbás
Alungeni – Curte cu cpsă şi poprtă secuipscă, Alungeni – Poprtă secuipscă
Arcuş – Bisericp Unitpripnă Fortieicptă
Belpni – Bisericp rompno-cptolică
Belpni – Bisericp rompno-cptolică
Bodoc – Anspmblul bisericii reeormpte
Bodoc – Poprtă secuiepscă de lp nr. 217
Bodoc – Poprtă secuiepscă de lp nr. 218
Breţcu – Bisericp ortodoxă “Se. Nicolpe”
Breţcu – Cpsă şi poprtă, nr. 504
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Breţcu – Cpsp, nr. 324
Breţcu – Cpsă, nr. 575
Breţcu – Gospodărie ţărănepscă, nr. 576
Cplnic – Anspmblul bisericii reeormpte
Cplnic – Anspmblul bisericii unitpriene
Cătălinp – Conpcul Sinkovits,
Cernpt – Ansmblul bisericii eortieicpte
Chichiş – Anspmblul Rurpl
Chichiş – Bisericp “Se. Ppul şi Ppvel”
Chichiş – Bisericp unitpripnă
Chichiş – Cpsp Serester Józsee
Chichiş – Fostp cpsă pprohiplă ortodoxă
Dobolii de Sus – Bisericp reeormptă
Estelnic – Bisericp rompno-cptolică
Ghideplău – Ansmblul bisericii eortieicpte
Hătuicp – Anspmblul bisericii rompno-cptolice
Ilieni – Bisericp eortieicptă,
Mărcuşp – Bisericp Reeormptă,
Micloşoprp – Cpstelul KálnokL
Olteni – Cpstelul Mikó
Ozun – Cpstelul Béldi-Mikes
Păpăuţ – Bisericp de lemn “Cuvipsp Pprpschievp”
Poipn – Bisericp de lemn “Se. Arhpngheli”
Poipn – Bisericp rompno-cptolică
Reci – Bisericp reeormptă
Reci – Conpcul Antos
Spciovp – Bisericp reeormptă;
Sâncrpi – Bisericp unitpripnă,
Sâncrpi – Podul de piptră
Sânzieni – Bisericp rompno-cptolică
Se. Gheorghe – Bibliotecp Judeţepnă
Se. Gheorghe – Bisericp eortieicptă
Se. Gheorghe – Cpsp cu prcpde
Se. Gheorghe – Cpsp GLulpi
Se. Gheorghe – Cpsp Horvpth
Se. Gheorghe – Cpsp NpgL GLörgL
Se. Gheorghe – Cpsp PünkösdL
Se. Gheorghe – Clădirep Bpzprului
Se. Gheorghe – Colegiul Mikó
Se. Gheorghe – Fostul pbptor comunpl
Se. Gheorghe – Grupul şcolpr Mihpi Vitepzul
Se. Gheorghe – Primărip, Corp A
Se. Gheorghe – Şcoplp Kós KárolL
Se. Gheorghe – Muzeului Npţionpl Secuiesc
Tg. Secuiesc – Bisericp ortodoxă “Se. Treime”
Tg. Secuiesc – Bisericp reeormptă
Tg. Secuiesc – Cpsp Roşie
Tg. Secuiesc – Cpsp Turóczi Mózes
Tg. Secuiesc – Centrul Istoric
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Tg. Secuiesc – Fostp şcoplă militpră
Turip – Amspmblul bisericii reeormpte
Turip – Poprtă secuipscă
Vplep Crişului – Bisericp rompno-cptolică
Vplep Crişului – Cppelp Veresbprátok
Vplep Crişului – Cppelp Veresbprátok
Vplep Crişului – Cppelp Veresbprátok
Vârghiş – Bisericp ortodoxă “Se. Arhpngheli”
Vârghiş – Cpsă, nr. 396
Vârghiş – Cpsă, nr. 553
Vârghiş – Cpsă, nr. 559
Vârghiş – Cpsă, nr. 80
Vârghiş – Gospodărie ţărănepscă, nr. 106
Zălpn – Bisericp reeormptă
Zoltpn – Aşezprep din epocp bronzului
Zoltpn – Bisericp reeormptă
Zoltpn – Bisericp reeormptă
Zoltpn – Conpcul Benkő
Zoltpn – Conpcul Benkő-Zágoni
Zoltpn – Poprtp bprocă
Sesizpre IPJ privind distrugere de monumente: 2 cpzuri
1. Distrugere poprtă secuipscă monument istoric (Cod LMI: CV-II-m-B-13122) lp
Alungeni, comunp Turip – dospr în curs de soluţionpre
2. Utilizpre nepdecvptă şi deteriorpre p monumentului istoric Fostul pbptor comunpl (Cod
LMI: CV-II-m-B-21105) din Se. Gheorghe – dospr în curs de soluţionpre
În lunp octombrie 2017 p pvut loc un progrpm de control eeectupt în colpborpre cu IPJ
Covpsnp, în cursul căruip pu eost verieicpte bisericile de lemn de pe teritoriul judeţului.
1.2. Subcompartiment MONUMENTE DE FOR PUBLIC
Documentpţie pentru pmplpspre monumente de eor public: 7 documentpţii (două cu
revenire)
Controple lp monumente de eor public: 108 cpzuri
Comunicări privind monumente de eor public: 60 comunicări
1.3 . Subcompartimentul ARHEOLOGIE
Au eost emise un număr de 194 comunicări privind existenţp unor monumente istorice,
situri prheologice relevpte spu situri prheologice relevpte incidentpl pe imobile din judeţul
Covpsnp (Legep 17/2014) pentru terenuri pgricole din comunele:
Arcuş (22), Bodoc (12), Bixad (1), Catalina (27), Cernat (31), Chichiş (26), Hăghig (1),
Ilieni (1), Întorsura Buzăului (1), Malnaş (2), Moacşa (26), Racoşul de Sus (2), Poian
(4), Reci (2), Sânzieni (2), Sita Buzăului (2), Sf. Gheorghe (4 ), Turia (10), Valea
Crişului (18)
Avize specifice în vederea vânzării unor terenuri: 2 (Bixad)
Avize pentru începerea unor lucrări de reabilitare sau de exploatare:
1. Aviz pentru bplpstierp SC Viprock SRL, Chichiş-Ilieni
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2. Aviz privind „Reabilitare staţie de protecţie catodică, str. Bisericii, localitatea
Vârghiş”
3. Aviz privind P.U.Z. Amplasare staţie fixă telefonie, împejmuire incintă şi branşament
electric, locplitptep Aitp Sepcă, comunp Băţpni
4. Aviz privind P.U.Z. Zonă locuinţe, Arcuş, comunp Arcuş
5. Aviz privind P.U.Z. Case de vacanţă, spt Măgheruş, comunp Ozun
6. Aviz privind P.U.Z. Zonă locuinţe spt Vplep Dobârlăului, comunp Dobârlău
7. Aviz privind P.U.Z. Înfiinţare şi amenajare spaţiu public de agrement spt Olteni,
comunp Bodoc
8. Aviz privind Racord fibră optică L2C, client TELEKOM ROMANIA MOBILE
COMMUNICATIONS LTE CLERMONT, orpş Covpsnp
9. Aviz privind Extindere reţea de canalizare în satele Sita Buzăului, Zăbrătău, Crasna
din comuna Sita Buzăului
10. Aviz privind Prelungirep lucrărilor de pmenpjpre pentru Iaz piscicol, în comuna
Hăghig
11. Aviz privind Descopertă – Cariera de nisip natural Ghidfalău – Zoltan Nord –
extindere 6
12. Aviz privind „Extindere reţea de canalizare în satele Sita Buzăului, Zăbrătău, Crasna
din comuna Sita Buzăului, judeţul Covasna”
13. Aviz privind prelungirep lucrărilor de pmenpjpre pentru Iaz piscicol, în comuna
Hăghig
14. Aviz privind prelungirep lucrărilor Descopertă – Cariera de nisip natural Ghidfalău –
Zoltan Nord – extindere 6”
15. Aviz privind lucrprep „Modernizarea DJ 121A”
Comunicări privind existenţa unor monumente istorice, situri arheologice relevate
sau situri arheologice relevate incidental (proiecte de exploatare şi investiţii):
1. Proiect de exploptpre nisipărie Ilieni-Chichiş – SC Viprock SRL
2. Proiect rută ocolitopre Se. Gheorghe
Controale la şantiere arheologice în curs de desfăşurare:
Şpntierul prheologic Dobolii de Sus - Bisericp reeormptă
Şpntierul prheologic Mplnpş Băi – FövénLestető
Şpntierul prheologic de lp Ozun – Cpstelul Béldi-Mikes
Şpntierul prheologic de lp Chichiş – Anspmblul bisericii unitpriene
Suprpvegherep sondpjului geotehnic de lp Vplep Crişului – Ruinele cppelei Veresbarátok
Controale la obiective arheologice:
Situl prheologic Aninopsp – Oláhülés
Situl prheologic Arpci – Capela Béldi
Situl prheologic Arpci – Csulakkarély
Situl prheologic Arcuş – Aşezarea de epoca bronzului
Situl prheologic Arcuş – Aşezarea Hallstatiană
Situl prheologic Arcuş – Hosszú
Situl prheologic Arcuş – Pincehely
Situl prheologic Arcuş – Szentegyházasdomb
Situl prheologic Arcuş – Vásártető
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Situl prheologic Arcuş – Veressgödör
Situl prheologic Băţpni – Nyírsorka
Situl prheologic Belin – Varjúvár
Situl prheologic Biborţeni – Csörgőskút
Situl prheologic Biborţeni – Dealul cu Cioturi
Situl prheologic Biborţeni – Orotás
Situl prheologic Bodoc – Aşezarea halstattiană
Situl prheologic Bodoc – Cariera de nisip
Situl prheologic Bodoc – Cimitirul vechi
Situl prheologic Bodoc – Nisipărie
Situl prheologic Brăduţ – Dealul Rotund
Situl prheologic Breţcu – Canabele castrului
Situl prheologic Breţcu – Castrul roman
Situl prheologic Breţcu – Termele castrului roman
Situl prheologic Cplnic – Aşezarea Hallstatt
Situl prheologic Cetatea Balvanyos
Situl prheologic Chichiş – După arini
Situl prheologic Chichiş – Magoséger
Situl prheologic Chichiş – Morgó
Situl prheologic Chichiş – Riskása
Situl prheologic Chilieni – Malul Oltului Nord
Situl prheologic Chilieni – Malul Oltului Sud
Situl prheologic Coşeni – Capătul sudic al satului
Situl prheologic Coşeni – Malul Oltului
Situl prheologic Dobolii de Sus – Határhegy
Situl prheologic Dobolii de Sus – Telekhegy
Situl prheologic Ghideplău – Bedeháza
Situl prheologic Ghideplău – Biserica reformată
Situl prheologic Ghideplău – Cariera de lut
Situl prheologic Ghideplău – Csukás
Situl prheologic Ghideplău – Mélyárok
Situl prheologic Miceplău – Pârâul Saldoboş
Situl prheologic Olteni – Cariera de nisip
Situl prheologic Olteni – Gödrösút
Situl prheologic Olteni – Vármege
Situl prheologic Poipn – Kőhát
Situl prheologic Reci – Castrul de la Comolau
Situl prheologic Reci – Márton Lajos tagja
Situl prheologic Reci – Telek
Situl prheologic Reci – Törökrétje
Situl prheologic Sânzieni – Castelul Tarnoczy
Situl prheologic Se. Gheorghe – Avasalja
Situl prheologic Se. Gheorghe – Debrenkapu
Situl prheologic Se. Gheorghe – Epres
Situl prheologic Se. Gheorghe – Eprestető
Situl prheologic Se. Gheorghe – Eprestető 2
Situl prheologic Se. Gheorghe – Gémvára
Situl prheologic Se. Gheorghe – Őrkő
Situl prheologic Se. Gheorghe – Simeria
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Situl prheologic Se. Gheorghe – Vereskut
Situl prheologic Vplep Crişului – Aşezarea Criş 1
Situl prheologic Vplep Crişului – Aşezarea Criş 2
Situl prheologic Vplep Crişului – Aşezarea Gava
Situl prheologic Vplep Crişului – Aşezarea postromană
Situl prheologic Vplep Crişului – Átalvég
Situl prheologic Vplep Crişului - Balázsé
Situl prheologic Vplep Crişului – Capela
Situl prheologic Vplep Crişului – Nagykert
Situl prheologic Zălpn – Aşezarea Criş
Situl prheologic Zălpn – Pincevár
Situl prheologic Zălpn – Sásosvölgy
Situl prheologic Zălpn – Situl Hallstattian
Situl prheologic Zoltpn – Aşezarea din epoca bronzului
Situl prheologic Zoltpn – Dealul bisericii Etfalău
Situl prheologic Zoltpn – Dosul bisericii Etfalău
Situl prheologic Zoltpn – Nisipărie
2. Compartimentul PATRIMONIU MOBIL
Eliberpre de certieicpte de export deeinitiv şi de export temporpr: 9 cpzuri
Consultpnţă privind exporturile de bunuri culturple: 49 cpzuri
Controple lp pgenţii economici pentru plptp contribuţiilor lp AFCN Fondul Culturpl
Nptionpl si tpxp de timbru pentru monumente istorice: 17 cpzuri
3. Subcompartimentul RESURSE UMANE
În pnul 2017 pu eost ocuppte două posturi de consilier, clpsp I, grpd proeesionpl superior,
unul lp Compprtimentul monumente istorice şi prheologie, ipr celălpt lp Compprtimentul
einpncipr-contpbilitpte, splprizpre, pdministrptiv, pchiziţii publice.
Tot în cursul pnului 2017 p pvut loc o promovpre în grpd proeesionpl, ipr în pnul curent o
promovpre în clpsă, în urmp pbsolvării studiilor universitpre de licenţă.
Intocmirep situptiei şi documentpţiei cerute de Mpnpgerul Public pl MCIN privind
ptributiile Directiei cpre vor ei descentrplizpte către putorităţile pdministrpţiei publice
locple.
Comunicprep privind situpţip euncţionprilor publici (posturi vpcpnte blocpte în urmp plecării
în pensie, creşterep copilului, trpnseer) către Serviciul de resort din cpdrul MCIN şi Agenţip
Npţionplă p Funcţionprilor Publici.
Actuplizprep registrelor privind situpţip splpripţilor euncţionpri publici şi contrpctupli.
4. Compartimentul ADMINISTRATIV-FINANCIAR.
DJC p replizpt în periopdp 1 iunie 2017 – 30 iunie 2018 un venit de 25181 lei (16711 lei
în semestrul II 2017, respectiv 8404 lei în semestrul I 2018)
Întocmirep lunpră p situpţiilor contpbil-einpncipre către MCIN cp şi plptp integrplă către
eurnizorii de servicii (situptii trimise cptre MCIN)
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Intocmirep lp termene p situpţiilor lunpre către Trezorerip Se. Gheorghe, Direcţip
Judeţepnă de Stptistică, pregătirep dptelor contpbile pentru eeectuprep plăţilor pentru
cheltuielile cu personplul şi cheltuielile mpteriple.
Rpportpre lunprp către MCIN reeeritopre lp solutionprep petiţiilor (nu pu eost psteel de
solicitpri).
Corespondenţp permpnentă cu MCIN reeeritor lp situpţii solicitpte
Coneorm Ordonpnţei 984/2017 s-pu rpportpt dptele situpţiilor einpncipre în Sistemul
Npţionpl de rpportpre FOREXEBUG, pe bpzp cplendprului stpbilit de Trezorerip Se.
Gheorghe.
Evenimentele dedicpte CENTENARULUI MARII UNIRI 1918-2018
- Pprticipprep DJC prin colegul B. ZS. cu prezentprep „Siturile prheologice postrompne în judeţul Covpsnp” lp Coneerinţp Muzeului „VALER LITERAT AL ŢĂRII
FĂGĂRAŞULUI” orgpnizpt în 5-7 septembrie 2018 lp Făgărpş.
- Pprticipprep DJC prin Kelemen A.I. cu prezentprep „Şcoplp lui Johpnnes Honterus în
luminp Constitutio Scholpe Coronensis” lp Simpozionului cu temp „Contribuția
învățământului confesional românesc din Transilvania la Marea Unire” orgpnizptă în
dptp de 23.10.2018 lp sediul Centrului Eclezipstic de Documentpre ,,Mitropolit
Nicolpe Colpn” din Seântu Gheorghe.
- Orgpnizprep în colpborpre cu Inspectorptul Şcolpr Generpl şi cu einpnţprep MCIN
- p două concursuri cu premii pvând următoprele temptici –
- 1. Concurs de eseuri „Monumentul meu epvorit” despre istoricul şi pmplpsprep unui
monument dedicpt eroilor Primului Război Mondipl –lp plegere, implicând elevii
clpselor IX-XI din topte liceele judeţului Covpsnp
- 2. Concurs de desen (grpeică, pictură) „Monumentul meu epvorit” cu prezentprep în
tehnicp lp plegere unui monument dedicpt eroilor Primului Război Mondipl –lp plegere,
implicând elevii clpselor IX-XI din topte liceele judeţului Covpsnp.
dr. Kelemen Antonia-Izabella
Consilier superior
Punctuu 2.

RAPORTUL DE ACTIVITATE
AL CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE COVASNA LA
31.10.2018
Introducere – Prezentarea generală a instituţiei
1. Organizarea şi conducerea
Casa de Asigurări de Sănătate Covasna este o instituţie publică, de
interes local, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, cu buget propriu, în
subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi care are ca principal
obiect de activitate asigurarea funcţionarii unitare şi coordonate a sistemului de
asigurări sociale de sănătate la nivel local. Casa de Asigurări de Sănătate Covasna
are sediul în Sfântu Gheorghe, Str. Vasile Goldiș, nr. 2 şi funcţionează în baza
prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Statutului Casei de Asigurări de
Sănătate Covasna aprobat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu
respectarea prevederilor legii şi a normelor elaborate de CNAS.
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Casa de Asigurări de Sănătate Covasna aplică politica şi strategia
generală a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în cadrul sistemului de
asigurări sociale de sănătate pe raza de competenţă.
Conducerea Casei de Asigurări de Sănătate Covasna este asigurată de către
Consiliul de Administraţie, constituit în conformitate cu prevederile Legii nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările
ulterioare, de Preşedintele – Director General, respectiv de către directorii
executivi ai Direcţiei Economică, Direcţiei Relaţii Contractuale și Directorul
executiv adjunct –Medic Nef.
Casa de Asigurări de Sănătate Covasna este înregistrată la ANSPDCP ca
operator de date cu caracter personal sub numărul 379.
2. Domeniul de activitate
Casa de Asigurări de Sănătate Covasna participă la administrarea Fondului
Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate împreună cu Casa Naţională de
Asigurări Sociale de Sănătate, având la bază principiul solidarităţii şi
subsidiarităţii în colectarea şi utilizarea fondurilor.
Principalele direcţii de activitate:
- asigurarea finanţării pachetului de servicii medicale de bază prin
negocierea, contractarea şi decontarea serviciilor medicale contractate cu
furnizorii de servicii medicale în condiţiile legislaţiei în vigoare în vederea
ocrotirii şi promovării sănătăţii populaţiei judeţului Covasna;
- asigurarea transparenţei în utilizarea fondurilor;
- asigurarea unei gestiuni financiare eficiente a fondurilor publice.











2.1 2biective generale
asigurarea funcţionării sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel
local, în condiţii de eficacitate, la nivelul indicatorilor de performanţă
utilizarea raţională şi cu respectarea strictă a dispoziţiilor legale a FNUASS
la nivel local.
asigurarea accesului asiguraţilor la servicii medicale, medicamente şi
dispozitive medicale acordate de furnizorii cu care CAS Covasna a încheiat
contracte.
încheierea contractelor cu furnizorii, astfel încât să fie asigurat accesul la
servicii medicale, medicamente şi dispozitive pentru toţi asiguraţii pe toată
durata de valabilitate a contractelor
întărirea disciplinei financiare şi contractuale la nivelul CAS Covasna
creşterea gradului de satisfacţie a asiguraţilor
creşterea gradului de informare a asiguraţilor
respectarea termenelor stabilite pentru realizarea atribuţiilor ce revin
preşedintelui – director general al CAS Covasna
monitorizarea şi controlul tuturor activităţilor ce se desfăşoară la nivelul
CAS Covasna pentru respectarea legalităţii, implementarea şi actualizarea
standardelor de management în activitatea CAS Covasna şi urmărirea
realizării acestora.

3. Structura organizatorică a CAS COVASNA
In baza avizului A.N.F.P., structura funcţiilor publice şi contractuale din
cadrul CAS Covasna cuprinde un număr de 39 posturi din care :
13

- Număr total funcţii publice:
36
din care:
- funcţii publice de conducere:
4
- funcţii publice de execuţie:
32
- Număr total funcţii contractuale
3
din care:
- funcţii contractuale de conducere: 1
- funcţii contractuale de execuţie:
2
Situaţia posturilor vacante la 31.10.2011: 4 posturi
din care:
– 4 posturi - funcţii publice de execuţie
Pentru asigurarea funcţionării sistemului si atingerea celor zece obiective
prevazute in contractul de management al Presedintelul Director general al CAS
Covasna, a presupus ca indicatorii generali şi specifici de evaluare a
managementului la nivel local, sa urmăreasca, derularea contractelor cu
furnizorii de servicii medicale, farmaceutice şi de dispozitive medicale, utilizarea
fondurilor publice pe destinaţiile prevăzute de lege, precum şi încadrarea acestora
în limitele prevederilor bugetare.
Din totalul celor 115 indicatori de evaluare, generali si specifici, amintim
doi indicatori economico financiar, respectiv cel referitor la:
– Plăţi restante peste 90 de zile fata de termenul de scadenta –
unde suma restanta a fost 0 lei
- Realizarea plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru
materiale şi prestări servicii cu caracter medical unde procentul de
realizare a fost de 100%.
In ceea ce priveste - REALIZAREA VENITURILOR - în perioada
evaluată, faţă de prevederile pentru această perioadă:
Prevederi
bugetare
9 luni 2018
(mii lei)

Realizări
9 luni 2018

Procent
realizări faţă
de prevederi

(mii lei)

(%)

VENITURI -TOTAL

106.862,62

99.998,57

93,58%

Venituri din asigurări

100.906,00

98.164,33

97,28%

Contribuţiile angajatorilor

17.322,00

13.175,15

76,06%

Contribuţiile asiguraţilor

83.584,00

84.989,18

101,68%

Venituri nefiscale

81

76,77

94,78%

Denumire indicator

Pornind de la veniturile realizate ca urmare a platilor efectuate
catre FNUASS de catre angajatori si asigurati, Structura persoanelor
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beneficiare ale pachetelor de servicii medicale la sfârşitul perioadei,
înscrise pe listele medicilor de familie, este următoarea:
Fata de :
POPULAŢIA STABILĂ TOTALĂ A JUDEŢULUI LA 01.07.2011:
226.179 persoane,
- 211.935 persoane beneficiare ale pachetelor de servicii înscrise pe
listele medicilor de familie (93,42 % din total
populatie);
- 172.773 persoane asigurate înscrise;
- 39.162 persoane beneficiare ale pachetului minimal de
servicii medicale.
4. Activitatea Directiei Relatii Contractuale:
Plecand de la unul din Obiectivele avute in vedere pentru asigurarea
functionarii sistemului si anume - Asigurarea accesului asiguraţilor la servicii
medicale, medicamente şi dispozitive medicale prin - încheierea de contracte cu
furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive - Casa de Asigurări
de Sănătate Covasna a încheiat pentru anul 2011 un număr de 299
contracte de furnizare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale,
după cum urmează:

Nr.
crt.

1.
2.
3
4

5

Tipul de asistenţă medicală

Asistenţă medicală primară
Asistenţă medicală ambulatorie de
specialitate pentru specialităţile clinice*
Asistenţă medicală ambulatorie de
specialitate pentru specialităţile
paraclinice
Asistenţă medicală ambulatorie de
specialitate pentru specialitatea medicină
dentară
Asistenţă medicală de specialitate de
recuperare reabilitare a sănătăţii
( unităţi sanitare ambulatorii de
recuperare)

Nr.
contracte
in derulare
la
31.10.2018

Valoare
credit de
angajament
- mii lei -

Ponderea
fiecarui tip de
asistenta
medicala
functie de
nivelul
finantarii
%

98

18.657,00

11,35%

18

7.397,00

4,50%

13

2.835,22

1,73%

19

583,68

0,36%

9

1.891,79

1,15%

6

Asistenţă medicală spitalicească

4

73.106,00

44,49%

7

Asistenţă medicală de urgenţă şi transport
sanitar

0

0

0,00%

Îngrijiri medicale la domiciliu

1

108,98

0,07%

Îngrijiri paliative la domiciliu

0

0

0,00%

0

0

0,00%

36

33.496,39

20,38%

8

9

Îngrijiri medicale şi îngrijiri paliative la
domiciliu
Acordarea medicamentelor cu şi fără
contribuţie personală in tratamentul
ambulatoriu

15

10

Medicamente si materiale sanitare pentru
boli cronice cu risc crescut şi materiale
sanitare specifice utilizate în programele
naţionale cu scop curativ

37

17.012,62

10,35%

11

Servicii medicale de hemodializă şi dializă
peritoneală

1

7.065,96

4,30%

12

Acordarea dispozitivelor medicale
destinate recuperării unor deficienţe
organice sau fiziologice

63

2.179,00

1,33%

299

164.333,64

100,00%

NR. TOTAL CONTRACTE ÎNCHEIATE

4.1 Activitatea de contractare şi decontare a serviciilor medicale,
farmaceutice şi dispozitive medicale a presupus urmatoarele:
- Încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente și
dispozitive medicale pentru anul 2018, în termenul stabilit de către C.N.A.S.,
respectiv până la data de 27.04.2018
- S-a urmărit încadrarea valorilor contractate pentru toate serviciile
medicale, în limitele creditelor de angajament alocate, pe domenii de asistenţă
medicală;
- S-a urmărit realizarea unei execuţii bugetare în directă corelaţie cu
fondurile alocate în perioadă, pentru a evita imobilizarea fondurilor disponibile;
- S-au solicitat deschideri de credite bugetare, urmărind permanent
termenele scadente de plată, astfel încât la data de 31.10.2018, CAS Covasna să nu
înregistreze restanţe de plată peste termenele legale;
- S-au efectuat plăţi conform deschiderilor de credite bugetare aprobate de
CNAS, solicitându-se acorduri de modificare de credite bugetare în caz de
economii la unele domenii de asistenţă medicală;
- Activitatea de verificare şi decontare a serviciilor medicale raportate de
furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu CAS Covasna s-a
realizat prin intermediul modulului SIUI (Sitemul Informatic Unic Integrat al
asigurarilor de sanatate din Romania);
- S-a urmărit, prin compartimentele de specialitate încadrarea furnizorilor
în termenele de raportare a activităţii realizate, stabilite prin contract ;
- Monitorizarea contractelor încheiate, urmărind:
termenele de valabilitate a actelor care au stat la baza încheierii
contractelor;
actualizarea contractelor conform modificărilor comunicate de furnizori
cu privire la schimbarea sediilor cabinetelor, înfiinţarea de puncte de
lucru, schimbărilor intervenite în structura personalului medical angajat,
etc;
actualizarea contractelor în conformitate cu modificările legislative
apărute pe parcursul derulării acestora
4.2 Asistenta medicala primara:
Finantarea acestui segment de asistenta medicala a cunoscut in ultmii 3
ani o crestere semnificativa ca urmare a cresterii ponderii acestui domeniu in
total cheltuieli finantate din F.N.U.A.S.S.
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Modalitatea de plata a medicilor de familie o reprezinta plata prin tarif
minim garantat pe persoană asigurată respectiv plata prin tarif minim garantat
pe serviciu medical, ambele tarife fiind exprimate în puncte.
Trimestrial, sunt stabilite valori definitive a punctelor „per capita”
respectiv pe serviciu medical, până la data de 25 a lunii următoare încheierii
fiecărui trimestru, ca raport între fondul aferent pentru trimestrul respectiv
pentru plata „per capita” si pe serviciu medical şi numărul de puncte „per
capita”/serviciu medical efectiv realizate, şi reprezintă valoarea definitivă a unui
punct „per capita”/serviciu medcial unică pe ţară pentru trimestrul respectiv.
O analiza a evolutiei acestor tarife din ultimii trei ani, ne arata ca acestea
au crescut de la an la an, ajungand ca la nivelul anului 2018 valoarea punctului sa
cresca cu 20,83% fata de anul 2017 pentru punctul „per capita”si cu 27,27%
pentru valoarea punctului per serviciu medical.
an 2016
Perioada de referinta

an 2017

an 2018

31.12.2016 31.12.2017 31.10.2018

Valoare punct "per
capita"
Valoare punct pe
serviciu medical

% de crestere
an 2018 fata de
2017

4,6

4,8

5,8

20,83%

2,1

2,2

2,8

27,27%

In vederea stimularii medicilor de familie care-si desfasoara activitatea in
mediul rural si in localitatile urbane cu sub 10.000 de locuitori, in zone cu
conditii deosebite de munca, CAS Covasna in conformitate cu prevederile
Contractului-cadru si a normelor de aplicare a acestuia in anul 2018, a analizat
posibilitatea incadrarii cabinetelor medicale in criteriile stabilite prin Ordinul
nr.772/379/2016 ce permite acordarea de sporuri in functie de conditiile in care
isi desfasoara activitatea.
Procentul de majorare acordat cabinetelor medicale din asistenta
medicala primara, in functie de conditiile in care isi desfasoara activitatea, pentru
anul 2018 se prezinta astfel :
Spor acordat
<=10%
11%-20%

Nr. Cabinete/puncte de lucru
28
44

In aceste conditii de finantare, la nivelul lunii octombrie 2018 venitul
mediu pe cabinet de medicina de familie inclusiv cu valoarea punctelor definitive
stabilite pentru Trim. III 2018 se situeaza la nivelul sumei de 18.992 lei. Valorile
extreme ale intervalului de venituri ale cabinetelor de medicina de familie o
reprezinta suma de 6.997 lei ca venit minim si 29.294 lei ca venit maxim.
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Cu toate acestea, la nivelul judetului Covasna se manifesta in ultimii 2 ani
o scadere a numarului de medici de familie cu liste proprii ce incheie contracte de
furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara cu CAS Covasna, de
la 105 cabinete in anul 2016 la 98 de cabinete la ora actuala.
La aceasta data, structura medicilor de familie functie de mediul de
rezidenta si gradul profesional se prezinta astfel:

Mediul

Medici de familie in relatie contractuala cu
CAS COVASNA
Primari Specialisti Medici

Total

C0

C1

C2

C3

C4=C1+C2+C3

Urban

32

23

0

55

Rural

20

21

2

43

TOTAL

52

44

2

98

La 31 octombrie 2018 exista un numar de 5 comune fara cabinet de
medicina de familie sau punct de lucru a vreunui cabinet de medicina de familie,
respectiv POIAN, MOACSA, DALNIC, MALNAS si MICFALAU, insumand un
numar de 6.790 locuitori.
4.3 Asistenta medicala spitaliceasca:
La negocierea contractelor cu spitalele, CAS Covasna a avut în vedere
numarul de paturi contractabile repartizate pentru 2018 pe spitale și specialităţi
de către comisia pentru asistenţa medicală spitalicească, avizate de MS/CNAS si
numai in cazuri justificate numărul mediu de pacienţi care au beneficiat de
servicii medicale spitalicesti în anul precedent la nivelul judeţului, în cadrul
fiecărui tip de îngrijiri (acuţi - spitalizare continuă și de zi și cronici) și pe
specialităţi, în condiţiile normelor aplicabile pe anul 2018.
In ceea ce priveste nivelul tarifelor negociabile, intrucat prin OUG nr.
90/2017 ordonatorii de credite ai instituţiilor şi autorităţilor publice, astfel cum
sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, au obligaţia de a reduce cu 10% plăţile efectuate în anul
2018 pentru bunurile şi serviciile aferente întreţinerii şi funcţionării instituţiei si
tinand cont de faptul ca influentele salariale rezultate ca urmare a majorarilor
salariale acordate personalului medico – sanitar incepand cu data de 01.10.2015
sunt asigurate prin transferuri conf. OUG 114/2017 de la bugetul FNUASS catre
spitale, CAS Covasna nu a acceptat renegocierea tarifelor in anul 2018 fata de cele
contractate in anul 2017.
Începând din luna mai 2018 au fost încheiate noile contracte care au avut
în vedere condiţiile de contractare precum şi indicatorii specifici prevăzuţi în
Ordinul MS/CNAS nr. 397/836/2018, astfel că la nivelul anului 2018, în relaţie
contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Covasna se regăsesc un număr de 4
unităţi sanitare cu paturi, respectiv:
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4 unităţi sanitare publice- Spitalul Judeţean de Urgenţă Dr. Fogolyan
Kristof Sfantu Gheorghe, Spitalul Municipal Targu Secuiesc, Spitalul Orăşenesc
Baraolt, Spitalul de Recuperare Cardiovasculara Dr. Benedek Geza – Covasna
Comisia constituită conform prevederilor legale din reprezentanţi ai Casei
de Asigurări de Sănătate Covasna şi ai Direcţiei de Sănătate Publică a stabilit
numărul de paturi contractabile din total paturi existente în structura unităţilor
sanitare cu paturi pentru anul 2018 astfel încât la nivelul judeţului Covasna din
total paturi aflate în structura unităţilor sanitare publice şi private, respectiv
1.824 paturi, numărul paturilor finanţabile, aşa cum a fost stabilit prin
Ordinul MS, este de 1.453 paturi (-371 paturi fata de paturile
aprobate).
Numărul de paturi pe fiecare unitate sanitară din judeţul Covasna, pentru
care a fost încheiat contract în anul 2018, sunt urmatoarele:
Nr.
Crt.
1
1
3
4

Unitatea sanitart
Spitalul Judeţean de
Urgenţă Dr. Fogolyan
Kristof Sfantu Gheorghe
Spitalul Municipal Targu
Secuiesc
Spitalul Orăşenesc
Baraolt
Spitalul de Recuperare
Cardiovasculara Dr.
Benedek Geza Covasna
Total

PATURI
DE ACUTI

PATURI DE
CRONICI

TOTAL PATURI
CONTRACTABILE
AN 2018

501

9

511 paturi

153

60

213 paturi

68

0

68 paturi

80

581

661 paturi

803

650

1.453 paturi

In paralel cu activitatea de contractare si decontare a serviciilor medicale
spitalicesti, tot prin intermediul CAS Covasna au fost realizate platile catre cele 4
unitati sanitare cu paturi, reprezentand "Transferuri din bugetul fondului
national unic de asigurări sociale de sănătate către unităţile
sanitare pentru acoperirea creșterilor salariale".
O situatie comparativa a valorilor de contract pentru servicii medicale
spitalicesti si sumele necesare acoperirii cresterilor salariale pe fiecare spital in
parte este prezentata mai jos.

Nr.
Crt.

Unitatea sanitart

VALOARE
SERVICII
MEDICALE
DECONTATE
PENTRU
PERIOADA
IANUARIE –
OCTOMBRIE
- LEI -

1

Spitalul Judeţean de Urgenţă
Dr. Fogolyan Kristof Sfantu
Gheorghe

31.648.560

VALOARE
INFLUENTE
CRESTERI
SALARIALE
AFERENTE
PERIOADEI
IANUARIE –
OCTOMBRIE
- LEI -

(%)
INFLUENTE
SALARIALE
DIN VALOARE
SERVICII
MEDICALE

31.085.090

95,21%
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1

Spitalul Municipal Targu
Secuiesc

8.898.170

9.877.970

111,01%

3

Spitalul Orăşenesc Baraolt

3.007.330

3.369.050

112,03%

4

Spitalul de Recuperare
Cardiovasculara Dr.
Benedek Geza Covasna

19.850.110

13.853.600

69,79%

64.404.280

58.185.710

90,34%

Total

4.4 Activitatea desfasurata de compartimentul Acorduri –
Regulamente – Formulare Europene:
Prin intemediul acestui compartimentului au fost emise formularele utilizate
în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea
regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii
independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul U.E., respectiv:
• Formularul E 104 "Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare,
de muncă sau de reşedinţă" – 231 formulare;
• Formularul E 101 "Notificarea suspendării sau suprimării dreptului la
prestaţiile în natură ale asigurării de boală-maternitate" – 16 formulare;
• Formularul E 112 "Atestat privind menţinerea dreptului la prestaţiile în
curs pentru asigurarea de boală-maternitate" – 1 formular;
• Formularul E 121 "Atestat pentru înscrierea titularilor de pensie, a
membrilor familiei acestora şi actualizarea listelor" – 46 formulare
Personalul incadrat in acest compartiment a inregistrat in evidenta CAS
Covasna cetatenii beneficiari de formulare europene ce si-au stabilit resedinta pe
teritoriul judetului Covasna, sau desfasoara activitati lucrative pe teritoriul judetului,
dupa cum urmeaza:
• Formularul E 121 "Atestat pentru înscrierea titularilor de pensie, a
membrilor familiei acestora şi actualizarea listelor" – 50 formulare
• Formularul E 106 "Atestat privind dreptul la prestaţiile în natură ale

asigurării de boală-maternitate în cazul persoanelor care îşi au reşedinţa întrun alt stat decât statul competent” - 95 formulare
• Pentru serviciile medicale, medicamentele si dispozitivele medicale
acordate in baza acestor formulare precum si titularilor de card european,
CAS Covasna a emis in primele 10 luni facturi (E 125) catre statele
membre U.E. in valoare de 195.152 lei.
Nivelul platilor efectuate catre statele membre U.E. pentru prestaţii
medicale acordate asiguratilor CAS Covasna în baza documentelor internaţionale sau ridicat la data de 31.10.2018 la suma de 3.762.916 lei.
5. Activitatea Direcţiei Medic Şef
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În perioada de referinţă s-au realizat activităţi şi operaţiuni specifice
Direcţiei Medic Şef in ceea ce inseamna finantarea si derularea Programelor si
subprogramelor nationale de sanatate, respectiv:
- Actiuni pentru asigurarea medicamentelor şi materialelor specifice unor boli
cronice cu impact major asupra stării de sănătate a populaţiei.
- Organizarea activităţii de monitorizare, de înregistrare, verificare, validare a
raportărilor furnizorilor de servicii medicale cu privire la modul de realizare a
Programelor naţionale de sănătate, al indicatorilor şi achiziţiilor, cu
respectarea listei privind medicamentele şi materialele sanitare aprobate
pentru programele naţionale de sănătate este continuă. S-au organizat
controale periodice privind modul de derulare a Programelor naţionale de
sănătate, respectiv de realizare a indicatorilor conform prevederilor legale in
vigoare.
- S-a efectuat verificarea, şi validarea raportării Centrului de dializă privat
transmiţând în termen legal către CNAS documentele necesare decontării
serviciilor prestate şi s-a efectuat controlul periodic (trimestrial), conform
normativelor în vigoare.
- S-au făcut verificări privind respectarea criteriilor de calitate în acordarea
serviciilor medicale;
- S-a monitorizat consumul de medicamente eliberate în tratamentul
ambulatoriu;
- S-au verificat şi avizat documentaţiile specifice pentru:
- deciziile de acordare de dispozitive medicale;
- deciziile de acordare îngrijiri la domiciliu;
- formularele europene;
- plata sumelor reprezentând asistenţă socială.
- S-a controlat modul de derulare a programelor naţionale de sănătate, respectiv
de realizare a indicatorilor pe anul 2018. Nu au fost constatate obstacole sau
disfuncţionalităţi în derularea programelor de sănătate;
SITUAŢIA INDICATORILOR SPECIFICI AFERENŢI
PROGRAMELOR/SUBPROGRAMELOR NAŢIONALE DE SĂNĂTATE
CU SCOP CURATIV LA 30 SEPTEMBRIE 2011
Indicatori fizici
Program/Subprogram
de sănătate

Denumire indicator
fizic

Pacienti

Indicatori de eficienţă
Denumire indicator
de eficienţă

Valoare
(LEI)

Valoare
medicamente/materiale
sanitare eliberata
(LEI)
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Indicatori fizici
Program/Subprogram
de sănătate

Subprogramul de
tratament al
bolnavilor cu
afecţiuni oncologice

Programul naţional
de diabet zaharat

Program naţional de
tratament al
hemofiliei şi
talasemiei

Denumire indicator
fizic

Pacienti

Denumire indicator
de eficienţă

Valoare
(LEI)

Valoare
medicamente/materiale
sanitare eliberata
(LEI)

număr bolnavi
trataţi

494

cost mediu/bolnav
tratat

6.056,30

2.991.814,23

7.556

cost mediu/bolnav
tratat

1.023,57

7.734.097,35

20,00

2.500,00

0,00

0,00

1.116,40

140.666,40

1.237,09

68.040,00

318,25

711.600,02

296.799,45

1.187.197,78

10.248,18

10.248,18

44.151,58

220.757,89

număr de bolnavi
cu diabet zaharat
trataţi
număr bolnavi cu
diabet zaharat
evaluaţi prin
dozarea HbA1c
număr bolnavi cu
diabet zaharat
beneficiari de
pompe de insulină
număr bolnavi cu
diabet zaharat
beneficiari de
materiale
consumabile pentru
pompele de insulină
număr copii cu
diabet zaharat
automonitorizaţi
număr adulţi cu
diabet zaharat
automonitorizaţi
număr de bolnavi
cu hemofilie
congenitală fără
inhibitori/boală von
Willebrand cu
substituţie
profilactică
continuă
număr de bolnavi
cu hemofilie
congenitală fără
inhibitori/boală von
Willebrand cu
substituţie
profilactică
intermitentă/de
scurtă durată
număr de bolnavi
cu hemofilie
congenitală fără
inhibitori/boală von
Willebrand cu
tratament „on
demand”
TOTAL

Programul naţional
de tratament pentru
boli rare

Indicatori de eficienţă

număr de bolnavi
cu
mucopolizaharidoză
tip II (sindromul
Hunter)

125

0

14

55

2.236

4

1

5

cost mediu/bolnav
cu diabet zaharat
evaluat prin
dozarea HbA1c
cost mediu/bolnav
cu diabet zaharat
beneficiar de
pompă de insulină
cost mediu/bolnav
beneficiar de
materiale
consumabile pentru
pompa de insulină
cost mediu/copil cu
diabet zaharat
automonitorizat
cost mediu/adult cu
diabet zaharat
automonitorizat
cost mediu/bolnav
cu hemofilie
congenitală fără
inhibitori/boală von
Willebrand cu
substituţie
profilactică
continuă
cost mediu/bolnav
cu hemofilie
congenitală fără
inhibitori/boală von
Willebrand cu
substituţie
profilactică
intermitentă/de
scurtă durată
cost mediu/bolnav
cu hemofilie
congenitală fără
inhibitori/boală von
Willebrand cu
tratament „on
demand”

10

1

1.418.203,85
cost mediu/bolnav
cu
mucopolizaharidoză
tip II (sindromul
Hunter)

883.139,86

883.139,86

22

Indicatori fizici
Program/Subprogram
de sănătate

Denumire indicator
fizic
număr de bolnavi
cu
mucopolizaharidoză
tip I (sindromul
Hurler)
număr de bolnavi
cu mucoviscidoză
copii
număr de bolnavi
cu mucoviscidoză
adulţi

Indicatori de eficienţă

Pacienti

2

10

4

Denumire indicator
de eficienţă
cost mediu/bolnav
cu
mucopolizaharidoză
tip I (sindromul
Hurler)
cost mediu/bolnav
cu mucoviscidoză
copii
cost mediu/bolnav
cu mucoviscidoză
adulţi

241.735,46

483.470,91

20.557,09

205.570,91

29.030,45

116.121,79

3.084,84

12.339,36

număr de bolnavi
cu scleroză laterală
amiotrofică

4

TOTAL
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Programul naţional
de boli endocrine

număr de bolnavi
cu osteoporoză

81

cost mediu/bolnav
cu osteoporoză

140,58

11.386,89

Programul naţional
de ortopedie

număr bolnavi
adulţi endoprotezaţi

60

cost mediu/bolnav
adult endoprotezat

2.117,71

127.062,39

Programul national
de transplant de
organe, tesuturi si
celule de origine
umană

număr de bolnavi
trataţi pentru stare
posttransplant

30

cost mediu/bolnav
tratat pentru stare
posttransplant

9.094,22

272.826,63

95

cost mediu/şedinţă
de hemodializă
convenţională (max.
156/an/pacient)

496,00

Programul naţional
de supleere a funcţiei
renale la bolnavii cu
insuficienţă renală
cronică

număr de bolnavi
trataţi prin
hemodializă
convenţională
număr de bolnavi
trataţi prin
hemodiafiltrare
intermitentă on-line
număr de bolnavi
trataţi prin dializă
peritoneală
continuă

6

cost mediu/şedinţă
de hemodiafiltrare
intermitentă on-line

563,00

395.226 lei 9 LUNI

1

cost mediu/bolnav
tratat prin dializă
peritoneală
continuă

4.445,00

40.005 lei 9 LUNI

13

cost mediu/bolnav
cu afecţiuni
oncologice tratat

79.887,66

1.038.539,57

Medicamente
eliberate în baza
contractelor costvolum

număr bolnavi cu
afecţiuni
oncologice trataţi

cost mediu/bolnav
cu scleroză laterală
amiotrofică

Valoare
(LEI)

Valoare
medicamente/materiale
sanitare eliberata
(LEI)

1.700.642,83

77.376/an/pacient
5.513.040 lei 9 LUNI

TOTAL GENERAL

22.038.588,77 LEI

6. Activitatea Compartimentului Control
Activitatea Compartimentului de Control s-a desfăşurat în conformitate cu:
– Planul de Activităţi pentru anul 2011, avizat de către Direcţia
Generală Monitorizare, Control si Antifraudă din cadrul CNAS şi aprobat de
către preşedintele - director general al C.A.S. Covasna.
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În primele 9 luni din anul 2011 au fost efectuate un numar total de 71 acţiuni de
control in urma carora s-au dispus 197 măsuri, iar nivelul sumelor imputate
furnizorilor ridicandu-se la suma de 306.631,21 lei, sume recuperate în procent de
100%.
Nr. Controale in Primele 9 luni - 2018
Din care:
Realizate

Proceno de
realizare

oemaoice

operaoive

inopinaoe

impuoaoe

Recuperaoe

dispuse

implemenoaoe

Controale la furnizori de
servicii medicale – din care :
Asistenţă medicală primară
Amb. de specialit. - clinic
Amb. de specialit. – paraclinic
Amb. de specialit. –
stomatologie
Asistenţă medicală
spitalicească
Urgenţă şi transport sanitar
Îngrijiri medicale la domiciliu
Asistenţă medicală de
recuperare
Farmacii
Dispozitive medicale
Programe nationale de
sanatate
Controale la persoane fizice
care au obligatia sa vireze
contrib. de asigurari de
sanatate la FNUASS
Controale la persoane
juridice sau fizice ai caror
salariati beneficiaza de CM
cf.OUG 158/2005
Controale la persoane fizice
care beneficiaza de CM
cf.OUG 158/2005
Total

Masuri

Planificate

Categorie furnizori

Sume

46

71

100%

46

25

0

306.631,21

306.631,21

197

197

27
2
0

35
8
0

100%
100%
100%

27
2
0

8
6
0

0
0
0

31.847,77
264.870,73
0,00

31.847,77
264.870,73
0,00

164
15
0

164
15
0

3

3

100%

3

0

0

2.154,61

2.154,61

2

2

1

3

100%

1

2

0

3.422,45

3.422,45

5

5

1

2

100%

1

1

0

17,04

17,04

2

2

3

3

-

3

0

0

3.375,12

3.375,12

3

3

7
2

11
2

100%
100%

7
2

4
0

0
0

943,49
0,00

943,49
0,00

6
0

6
0

X

4

-

X

4

X

0,00

0,00

0

0

X

0

X

X

X

X

-

-

-

-

X

0

X

X

X

X

-

-

0

0

X

0

X

X

X

X

-

-

-

-

46

71

100%

46

25

0

306.631,21

306.631,21

197

197

Ca și disfuncţionalităţi / iregularităţi constatate și stabilite in urma
controalelor, mentionam urmatoarele situatii:
• Servicii medicale eronat raportate, dublate la raportare, incomplet consemnate
sau neregasite in evidenta primara, dupa caz.
• Retete prescrise unor pacienti care la acea data nu figurau pe lista medicului de
familie ;
• Câte două reţete/lună/pacient prescrise în cadrul programului de compensarea
cu 90% a medicamentelor pt. pensionarii cu venituri numai din pensii de pana
la 900 lei/lună.
• Retete prescrise în cadrul programului pentru compensarea cu 90% a
medicamentelor, pentru persoane cu pensia mai mare decât limita de 900
lei/lună.
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• Retete prescrise pentru medicamente care conf. protocoalelor terapeutice nu
pot fi prescrise de medicul de familie
• Retete prescrise unor pacienti la o data la care figurau internati in spital.
• Consultatii efectuate la date anterioare datei emiterii biletului de trimitere.
• Consultatii raportate, efectuate unor pacienti care la data respectiva figurau
internati in spital.
• Servicii medicale – consultaţii la domiciliu, neregasite in evidenţa primară
(caietul de domicilii), respectiv nesemnate cu cardul.
7. Activitatea Compartimentului Tehnologia Informaţiei
Activitatea structurii Tehnologia Informatiei, a vizat asigurarea
condiţiilor de funcţionare a aplicaţiilor informatice existente, rezolvarea unor
incidente hard şi soft în cadrul instituţiei. Cazurile ce au depăşit competenţa
(pentru problemele de soft), au fost rezolvate cu specialiştii de la CNAS. La
solicitarea furnizorilor de servicii medicale, s-a acordat asistenţă pentru
aplicaţiile informatice de tip desktop.
Pe lângă activităţile specifice compartimentului IT, s-au desfăşurat
activităţi conexe:
- suportul acordat asiguratilor ce au intampinat dificulati in utilizarea
cardului national de sanatate ( 98 carduri cu defect la tiparire) sau au declarat
pierdut acest document ( 1..063 cazuri)
- prelucrare zilnică pachete ANAF (Declaraţii D112) şi soluţionarea erorilor ;
- crearea de liste sortate (pe luni calendaristice) cu certificatele medicale
pentru CNP-urile care au un număr de zile de concediu medical peste numărul
admis - pentru depistarea erorilor de raportare medic sau angajator ( D112) ;
- încărcarea în SIUI a datelor pentru persoanele juridice noi (pe baza
informaţiilor de pe site-ul www.mfinante.ro) ;
- încărcarea în SIUI (atunci când este cazul) a certificatelor de semnătură
digitală primite de la furnizori ;
- preluarea datelor şi a corecţiilor precum şi transmiterea lunară la CNAS a
Situaţiei Certificatelor Medicale emise de medici;
- convertirea datelor în formatul necesar transmiterii către ANAF a
informaţiilor cerute conform protocolului;
- crearea de situaţii încrucişate (în Visual FOXPro) necesare
Compartimentul Control;
- emiterea de Certificate provizorii (înlocuitoare a Cardurilor Europene)
şi trimiterea lor prin e-mail la Spitalele solicitante din străinătate.
1. Activitatea Compartimentului Juridic Contencios
Numărul dosarelor aflate pe rolul instanţelor de pe raza Curţii de Apel Braşov
a fost de
22
- din care - anulare act administrativ:
2
- contestaţie la executare :
0
- pretenţii :
7
- cerere revizuire:
0
25

- cerere chemare în garanţie:
- acordare drepturi funcţionari publici:
Numărul dosarelor soluţionate:
Dosare în curs de soluţionare:
Dosare soluţionate favorabil CAS CV:
Dosare soluţionate nefavorabil:
Dosare în care admite în parte acţiunea:

2
11
15
7
7
8
0

PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL
TATU DRAGOS

Punctuu 3.
Informare privind activitatea desfășurată Agenţia Naţională de
Îmbunătăţiri Funciare în anul 2018
s-a înfiinţat prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 82/29 septembrie 2011, ca instituţie
publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la
bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin
reorganizarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare.
Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare exploatează, administrează, întreţine
şi repară amenajările de îmbunătăţiri funciare din domeniul public sau privat al statului,
declarate de utilitate publică (potrivit criteriilor stabilite prin Normele metodologice de
aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/ 2004, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.872/2005, cu modificările ulterioare).
Începând cu data de 30.07.2014 a intrat în vigoare Hotărârea nr. 615/2014 prin
care se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Agenţiei Naţionale de
Îmbunătăţiri Funciare.
Acest Regulament prevede un număr maxim de 1500 de posturi şi o structură a
Agenţiei formată dintr-o unitate centrală şi 16 filiale teritoriale, fără personalitate
juridică, care au în alcătuire unităţi de administrare.
Conform acestui Regulament, Unitatea de Administrare Covasna, cu sediul în
Sfântu Gheorghe, aparţine de Filiala Teritorială Mureş- Oltul Superior, cu sediul în
Braşov.
Amenajările de îmbunătăţiri funciare aflate în administrarea A.N.I.F. Unitatea de
Administrare Covasna sunt structurate după cum urmează:
- desecare gravitațională - 37.702 ha
- combaterea eroziunii solului - 8.078 ha
- irigații - 4.787 ha
Agenţia desfăşoară următoareue activităţi:
a) exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile amenajărilor de îmbunătăţiri funciare
declarate de utilitate publică, cu excepţia amenajărilor sau părţilor de amenajare
preluate de federaţii;
b) executarea lucrărilor de conservare a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a
părţilor de amenajare cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică;
c) scoaterea din funcţiune a lucrărilor din amenajările de îmbunătăţiri funciare sau
părţi de amenajare cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică
d) realizarea de investiţii pentru reabilitarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare
existente şi execuţia de noi amenajări;
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e) informarea şi instruirea în domeniul îmbunătăţirilor funciare;
f) realizarea şi asigurarea funcţionării sistemului naţional de supraveghere, evaluare,
prognoză şi avertizare privind efectele economice şi ecologice ale activităţilor de
îmbunătăţiri funciare;
g) prestarea de servicii de îmbunătăţiri funciare către organizaţii, federaţii şi alte
persoane fizice şi juridice;
ANIF Filiala MOS UA Covasna administrează 37702 ha terenuri desecate cu lucrări
de desecare + drenaj și 8078 ha terenuri amenajate cu lucrări de CES, prin
monitorizarea permanentă a acestor lucrări, constatarea pe tren a stării canalelor și
întocmirea referatelor de aprobare a fondurilor și a devizelor de lucrări de I+R și
transmiterea acestora către ANIF Centrală. În anul 2018 nu s-au aprobat lucrări de I+R.
În anul 2018 s-a întocmit documentația tehnică de către o firmă de
proiectare agreată, pentru autorizarea GA a lucrărilor de desecare și CES. În prezent
suntem în curs de autorizare.
În anul 2018, după cum bine se știe, ne-am confruntat cu inundații în două
perioade: prima perioadă a fost în luna martie, când pe fondul unei încălziri bruște a
temperaturilor, topirii masive a zăpezilor și căderii unei cantități importante de
precipitații, în amenajarea de desecare Hărman-Prejmer, a crescut nivelul în albia
pârâului Târlung. Acest fapt a condus la închiderea clapetului de pe canalul CS 6 (CP IV3), punct critic în comuna Dobârlău, sat Lunca Mărcuș. Incinta îndiguită a fost inundată.
Pentru evacuarea apelor care amenințau să ajungă în gospodării s-a intervenit cu
motopompa CAPRARI IVECO din dotare, care a funcționat 73 de ore, evacuând 20440
mc de apă.
A doua perioadă de inundații a avut loc în luna iunie, iar situația a fost mult mai
gravă, în aceeași amenajare de desecare - Hărman-Prejmer. Au fost afectate de
inundații 105 locuințe, două instituții publice, școala din lunca Mărcuș și căminul cultural,
8 km de drumuri comunale, 6 buc de poduri și podețe, 41 ha de pășuni și 9 ha de
fânețe. În comuna Chichiș, sat Băcel au fost afectate 60 de locuințe, o școală generală,
5,5 km drumuri comunale, 191 ha tenuri agricole și 338 ha pășuni și fânețe. Pentru a
interveni și a ajuta la evacuarea apelor, ANIF UA Covasna a relocat două motopompe de
mare capacitate, cu un debit de 1200 mc/oră, de la ANIF Filiala Teritorială Neajlov, UA
Teleorman, împreună cu personalul deservent, în satul Băcel, care au funcționat 92 de
ore, evacuând un volum de V=193.200 mc de apă din inundații. De asemenea s-a
intervenit tot la Lunca Mărcuș cu motopompa din dotare CAPRARI, care a funcționat 75
de ore, evacuând un volum de V=26.320 mc de apă.
În urma acestor evenimente ANIF UA Covasna s-a dotat cu o nouă motopompă
cu un debit de Q=600 mc/oră, care va fi poziționată, prin bunăvoința domnului primar și
a cetățenilor din comuna Dobârlău, în Lunca Mărcuș în apropierea digului la pr. Târlung.
De asemenea s-a achiziționat și un container care să adăpostească cele două
motopompe din patrimoniul ANIF UA Covasna. Procedura de licitație publică s-a încheiat
urmând să fie livrate cele două produse.
În amenajările de desecare Râul Negru, Poian-Estelnic, Lunga-Ghelința și
Apața mal drept s-a colaborat cu primăriile comunelor Catalina, Dalnic, Mereni, Ghelința
și Vâlcele pentru stabilirea dreptului de proprietate/administrare în vederea efectuării
intabulărilor. De asemenea ANIF demarează acțiunea de înregistrare sistematică a
imobilelor din administrare, conform Legii cadastrului și publicității imobiliare, actualizată.
ANIF Filiala Teritorială MOS UA Covasna administrează infrastructura de irigații,
care în județ se întinde pe 4787 ha din care 1982 ha au fost predate către OUAI
Ghidfalău și OUAI Sf. Gheorghe, în
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amenajarea de irigații Câmpu Frumos și 1300 ha au fost predate în anul 2018 către
OUAI Moacșa împreună cu Stația de pompare Moacșa, conform Ordinului MADR nr.
1367 din 12.09.2018.
De asemenea, în anul 2018 Grupul de suport tehnic constituit conform Ordinului
MADR nr.152 din 18.05.2017, împreună cu Direcția Agricolă Covasna a desfășurat
activități de sprijin astfel încât a fost înființat OUAI Ozun și a fost înregistrat în Registrul
Național al Organizațiilor de IF la nr. 600 în data de 12.09.2018 în amenajarea Câmpu
Frumos, pe Plotul jgheaburi+canale, amenajare de irigații viabilă. În continuare OUAI
Ozun va prelua prin protocol de predare - primire, fără plată, în proprietate
infrastructura de irigații de pe teritoriul Organizației.
În urma Protocolului, OUAI Ozun este eligibilă să acceseze fonduri europene prin
Submăsura 4.3 din Programul PNDR 2014-2020.
În baza acordului de delegare nr.1123/19.10.2016, dintre ANIF ȘI AFIR, UA
Covasna desfășoară activitatea de implementare tehnico-financiară în vederea accesării
fondurilor europene.
Având în vedere că amenajarea de irigații Câmpu Frumos a fost inclusă în Etapa I
a Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații din Romania,
aprobat prin HG nr. 793/2016, în anul 2017 s-a demarat procedura de licitație publică
pentru reabilitarea SPB Ghidfalău și a fost finalizată prima parte a serviciilor de
proiectare, constând din Expertiza tehnică și DALI-ul.
În anul 2018 s-au finalizat serviciile de proiectare și anume proiectul tehnic și sau început lucrările de execuție la Stația de pompare de bază. Execuția lucrărilor fiind
câștigată de SC Energomontaj SA. Planul de investiții pentru anul 2018 este de 825.000
lei. Valoarea totală a investiției fiind de 2.846.749,50 lei fără TVA și termen de execuție
a lucrărilor finalul anului 2019.
Stația de pompare de bază SPB Ghidfalău deservește amenajarea de irigații
Câmpu Frumos și anume cele trei ploturi, două aflate în proprietatea OUAI Ghidfalău și
OUAI Sf. Gheorghe și plotul jgheaburi+canale.
În cadrul campaniei de irigații 2018 ANIF Filiala Teritorială MOS UA Covasna a
asigurat un nivel optim al apei pentru irigații la stațiile de pompare de punere sub
presiune și la alte puncte de livrare, conform ordinului nr. 193 din 12 iunie 2017 și a
decontat cheltuielile cu apa și cu energia electrică, pentru amenajarea de irigații Câmpu
Frumos 254 000 mc unde s-au irigat 508 ha, udare I și pentru amenajarea de irigații
Moacșa 171 500 mc, unde s-au irigat 490 ha, cu motopompe, conform contractelor de
irigații încheiate cu OUAI Sf. Gheorghe , OUAI Ghidfalău și OUAI Moacșa.
Tot în cadrul amenajărilor de irigații, în anul 2018 s-a organizat procedura de
licitație publică pentru lucrarea de defrișare a canalului Baraj acumulare Pădureni - SP
Moacșa, canal care reprezintă aducțiunea de bază pentru sistemul de irigații Moacșa,
dar din păcate licitația s-a anulat prin descalificarea ofertanților. Această este propusă a
se executa anul viitor.
În anul 2018 s-a obținut autorizația de GA pentru un an, a sistemului de irigații
Moacșa. De asemenea s-a obținut autorizația de GA pentru amenajarea de irigații
Câmpu Frumos.
S-au încheiat acte adiționale la contractele de irigații pentru anul 2019.
În data de 28 august2018 ANIF UA Covasna a participat la exercițiul de simulare
a intervenției în caz de inundații la punctul critic Lunca Mărcuș, organizat de către ISU
Covasna.
În anul 2018 au fost eliberate :
• 6 avize de scoatere din circuitul agricol, pentru o valoare de 2624,01 lei;
• 30 avize PUZ, pentru o valoare de 12435,50 lei;
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• o prelungire aviz PUZ pentru o valoare de 339.15 lei;
• trei acorduri tehnice pentru o valoare de 1017,45lei.
În total 16416,11 lei.
Cu stimă,

Director Adjunct,
jurist Mariana Aurora GĂUREANU

Punctuu 4.
Raportuu Secţiei de Drumuri Naţionaue Sf. Gheorghe
privind STADIUL PREGĂTIRII CAMPANIEI DE DESZĂPEZIRE
în vederea menţinerii stării de viabiuitate a drumuriuor naţionaue
din judeţuu Covasna în iarna 2018 – 2019
Secţia de Drumuri Naţionale Sfântu Gheorghe este o subunitate teritorială,
subordonată direct Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Braşov din cadrul Companiei
Naţionale de Administrare a Infrastructurii din România, fără personalitate juridică, ce îşi
desfăşoară activitatea pe raza judeţului Covasna, administrând o reţea de drumuri
naţionale în lungime totală de 287,117 km.
Conform H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu
modificările şi completările ulterioare (pentru judeţul Covasna, ultima modificare şi
completare adusă prin H.G. nr. 767/04.09.2014 privind preluarea şi darea în
administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine,
Parteneriat Public – Privat şi Promovarea Exporturilor a unui sector de drum de interes
judeţean (DJ 113) situat în judeţul Covasna, trecut în domeniul public al statului, precum
şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional (DN 11
C)), reţeaua de drumuri naţionaue din judeţuu Covasna este următoarea:
Nr. Denumirea
crt. drumului

Traseul drumului

Poziţia kilometrică
Origine

Destinaţie

Lungimea
reală (din
viabilitate la
31.12.2017)

1.

DN 2D

limita jud. Vrancea – Ojdula –
Tinoasa – intersecţia cu DN 11

95 +
330

117 +
694

22,364 km

2.

DN 10

limita jud. Buzău - Întorsura
Buzăului - limita jud. Braşov

94 +
790

120 +
760

26,442 km

3.

DN 11

90 + 000

71,019 km

20 + 220

20,498 km

35 + 435

35,435 km

(E 574)
4.

DN 11B

5.

DN 11C

limita jud. Braşov – Chichiş 19 +
Ozun - Moacşa – Cernat - Târgu
000
Secuiesc - Lemnia - Breţcu –
Oituz - limita jud. Bacau
Târgu Secuiesc (intersecţia cu DN 0 + 000
11) - Sânzieni - limita jud.
Harghita
Târgu Secuiesc (intersecţia cu DN 0 + 000
11B) - Turia - Balvanyos – Bixad
(DN12)
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6.

DN 12

Chichis (intersecţia cu DN 11) 0 + 000 41 + 300
Sfântu Gheorghe - Bodoc (E 578)
Micfalău - Bixad - limita jud.
Harghita
7.
DN 13E
limita jud. Brasov – Haghig –
2 + 126 89 + 118
Araci – Vâlcele – Sf. Gheorghe –
intersecţia cu DN 11 – Reci –
Tufalău – Brateş – Pachia –
Covasna – Chiuruş – Păpăuţi –
Zagon – Barcani – Înt.Buzaului
(intersecţia cu DN 10)
uungimea totaua a reteuei de drumuri nationaue din jud.Covasna

41,280 km

86,748 km

303,786

Lungimea totauă a reţeuei de drumuri naţionaue din judeţuu Covasna: 303,786
km, din care:
• în admininistrarea Consiliilor municipale:16,669 km
• 5,474 km în administrarea Consiliului municipal Tg. Secuiesc:
• 1,670 km reali din DN 11 B (sector km 0 + 000 – km 1 + 670)
• 3,804 km reali din DN 11 (sector km 56 + 137 – km 60 + 065)
• 11,195 km reali în administrarea Consiliului municipal Sf. Gheorghe
• 7,035 km reali din DN 13 E (sector km 23 + 362 – km 30 + 332)
• 4,160 km reali din DN 12 (sector km 8+280 – km 12+440)
• în administrarea S.D.N. Sf. Gheorghe: 287,117 km (ultimele modificări
aduse urmare a predării – preluării sectorului de drum national DN 12 km 8+280
– km 12+440 și a terenului aferent, efectuată conform Procesului verbal de
constatare și identificare, parte a Protocolului de predare – Preluare înregistrat la
Ministerul Transportuirlor sub nr. 47.209/07.12.2017 și la Municipiul Sf. Gheorghe
sub nr. 66.462/22.11.2017)
Ca şi număr de kiuometri echivauenţi, în judeţuu Covasna reţeaua de
drumuri naţionaue din administrarea Secției de Drumuri Naționaue este de
292,945 kiuometri.
S.D.N. Sf. Gheorghe este organizată în 5 districte de drumuri, fiecare dintre ele
administrând o serie de sectoare de drum, după cum urmează:
1. Districtul Sf. Gheorghe are în administrare DN 12, de la km 0+000 la km 8+280 și
de la km 12+440 la km 41+300 (Chichis (intersecţie cu DN 11) - Sfântu
Gheorghe; Sfântu Gheorghe - Bodoc - Micfalău - Bixad - limita jud. Harghita) şi
DN 13E, de la km 2+360 la km 23+362 şi de la km 30+332 la km 37+645 (limita
cu judeţul Braşov – Sf. Gheorghe; Sf. Gheorghe – intersecţia cu DN 11);
2. Districtul Întorsura Buzăului are în administrare DN 10 de la km 94+790 la km
120+760 (Limita jud. Buzău - Întorsura Buzăului - Limita jud. Braşov) şi DN 13E
de la km 74+000 la km 89+118 (Zagon – intersecţia cu DN 10);
3. Districtul Covasna are în administrare DN 13E de la km 37+645 la km 74+650
(intersecţia cu DN 11 – Zagon) şi DN 11 de la km 19+000 la km 33+000 (limita
cu judeţul Braşov - Chichis - intersecţia cu DN 13E);
4. Districtul Breţcu are în administrare DN 11 de la km 60+065 la km 90+000 (Tg.
Secuiesc - limita jud. Bacău) şi DN 2D de la km 95+330 la km117+694 (limita cu
jud. Vrancea – Tinoasa - intersecţia cu DN 11);
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5. Districtul Tg. Secuiesc are în administrare DN 11 de la km 33+000 la km 56+137
(intersecţia cu DN 13E – Tg. Secuiesc), DN 11B de la km 1+670 la km 20+220
(Tg. Secuiesc – limita cu jud. Harghita) şi DN 11C de la km 0+000 la km 35+435
(Tg. Secuiesc – intersecţia cu DN 12);
Modul de organizare a intervenţiilor pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii
drumurilor publice, precum şi modul de conducere şi coordonare a acestei activităţi în
vederea asigurării viabilităţii drumurilor pe timp de iarnă sunt reglementate în
"Normativuu privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumuriuor pubuice",
indicativ AND 525 – 2013, reglementare tehnică aprobată prin Ordinul comun nr.
289/17.06.2013 al Ministrului Delegat pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii
Străine şi nr. 2.170/18.06.2013 al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice.
Conducerea şi coordonarea activităţii de prevenire şi intervenţie pentru
combaterea poleiului şi înzăpezirii drumurilor se realizează prin comandamente instituite
la nivel central şi teritorial de către administratorul drumului public, aprobate prin ordine
şi decizii.
În acest sens, s-au constituit:
• Comandamentuu
Centrau
de
Iarnă
din
cadruu
Ministeruuui
Transporturiuor;
• Comandamentuu Operaționau au Companiei Naționaue de Administrare a
Infrastructurii Rutiere S.A. – prin decizia Directoruuui Generau au C.N.A.I.R.
S.A. nr. 1.802/29.10.2018;
• Comandamentuu Operaţionau ua niveuuu Direcţiei Regionaue de Drumuri şi
Poduri Braşov de prevenire şi combatere a înzăpezirii drumurilor publice – prin Decizia
nr. 59/483/30.10.2018 a Directorului General Regional al Direcţiei Regionale de Drumuri
şi Poduri Braşov, în conformitate cu art. 4 din Decizia nr. 1.802/29.10.2018 a Directorului
General al C.N.A.I.R. S.A.; membrii Comandamentului Operaţional au ca principală
atribuţie organizarea şi urmărirea permanentă a activității de deszăpezire şi combatere a
poleiului şi gheţii pe drumurile din administrare conform Planului de acţiune pe timpul
iernii 2018 – 2019, a instrucției de deszăpezire și a programului comun de măsuri
C.N.A.I.R. – I.G.P..
Pentru asigurarea circuuaţiei rutiere pe timpuu iernii, au fost stabiuite şi
îndepuinite următoareue măsuri:
• măsuri pregătitoare:
1.
punerea în ordine a drumurilor: pe raza DN - urilor din administrare, în
completarea lucrărilor executate pentru punerea în ordine – urgența I și urgența II a
drumurilor, în vederea pregătirii acestora pentru sezonul rece, s-au efectuat:
1. curățirea și decolmatarea şanturilor în vederea asigurării scurgerii
apelor;
2. sunt în curs de executare lucrări de întreținere suprafețe degradate la
îmbrăcăminți asfaltice – plombări gropi și reparații suprafețe întinse cu
BA 16 (pentru adâncimea de 4 cm) – 4.200 mp (se executaseră 2.500
mp până în data de 12.11.2018);
2.
au fost revizuite şi reparate utilajele, echipamentele şi mijloacele de
transport proprii prevăzute în programul de iarnă, inclusiv spaţiile de cazare, de garare
utilaje, parcare;
3.
au fost pregătite şi completate spaţiile de depozitare a materialelor pentru
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prevenirea şi combaterea poleiului şi înzăpezirii;
4.
au fost inventariate sectoarele de drum înzăpezibile din cauza viscolului în
vederea apărării acestora cu panouri parazăpezi;
5.
au fost montate indicatoarele rutiere fixe specifice semnalizării rutiere pe
timp de iarnă (fig. A19 – drum alunecos, fig. D15 – lanţuri pentru zăpadă, fig. P27 –
polei, gheaţă, zăpadă, fig. P29 – ploaie, ceaţă, viscol)
6.
a fost asigurat necesarul de indicatoare rutiere şi mijloace de semnalizare
rutieră pentru închiderea, la nevoie, a sectoarelor de drum înzăpezibile.
• a fost întocmit Programuu comun de măsuri pentru menţinerea viabiuităţii
drumuriuor naţionaue de pe raza județuuui Covasna în sezonuu rece 2018/2019
între Serviciul Rutier din cadrul I.P.J. Covasna şi S.D.N. Sf. Gheorghe, în conformitate cu
Programul comun de măsuri încheiat la nivel central între M.A.I. - I.G.P.R. (nr.
2.838.439/26.10.2018) și M.T. - C.N.A.I.R. S.A. (nr. 73.346/23.10.2018).
Au fost uuate măsuri de organizare a intervenţiiuor pe timp de iarnă, astfeu:
• au fost stabilite nivelurile de viabilitate a drumurilor, de intervenţie şi dotare a
unităţilor operative de acţiune pe timp de iarnă. În funcţie de clasa tehnică şi de
importanţa economică şi administrativă, drumurile aflate în administrarea S.D.N. Sf.
Gheorghe au fost încadrate astfel:
• DN 11 şi DN 12 – Nivel de viabilitate I, Nivel de intervenţie N.I.1
• DN 2D, DN 10, DN 11B, DN 11C, DN 13E - Nivel de viabilitate II, Nivel de
intervenţie N.I.2
• în funcţie de nivelul de viabilitate şi de intervenţie pe timp de iarnă aprobat, au
fost organizate unităţile operative de acţiune (bazele de deszăpezire, punctele de sprijin
şi de informare) şi s-a stabilit necesarul dotării acestora cu utilaje şi echipamente de
intervenţie, astfel:
Nr.
crt.

Denumirea
unităţii
operative
Baza
Sf. Gheorghe

1.

79,534 km
reaui
83,958 km
echivauenţi
Baza
Întorsura
Buzăuuui

2.

40,910 km
reaui
40,215 km
echivauenţi

Sectoareue de drum pe
care ue deserveşte

Necesar dotare utiuaje şi
echipamente

DN 12 - sector km 0 + 000 km 8+280 și sector km
12+440 – km 41 + 300
DN 13E - sector km 2 + 360
- km 23 + 362 şi sector 30 +
332 - km 37 + 645
DN 11 - sector km 19 + 000 km 33 + 000

Utiuaje şi echipamente proprii:
- Utilaj multifuncţional
- 1 buc.
- Încărcător frontal
- 1 buc.
- Autoutilitară cu 5 – 7 locuri - 1
buc.
Utiuaje necesar a se închiria:
- ATB 6X4 cu lama și RSP
-7
buc.
- Încărcător frontal
- 1 buc.

Utiuaje şi echipamente proprii:
- Încărcător frontal
- 1 buc.
DN 10 - sector km 94 + 790 - - Autoutilitară cu 5 – 7 locuri - 1
km 120 + 760
buc.
Utiuaje necesar a se închiria:
DN 13E - sector km 74 +
- ATB 6X4, 4X4 cu lama și RSP - 4
650 - km 89 + 118
buc.
- Încărcător frontal
- 1 buc.
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Baza Covasna
3.

37,005 km
reaui
36,597 km
echivauenţi

Baza Breţcu
4.

52,233 km
reaui
57,078 km
echivauenţi

Baza Tg.
Secuiesc
5.

62,000 km
reaui
61,868 km
echivauenţi

Utiuaje şi echipamente proprii:
- Autoutilitară cu 5 – 7 locuri - 1
buc.
DN 13E - sector km 37 +
Utiuaje necesar a se închiria:
645 - km 74 + 650
- ATB 6X4 cu lama și RSP
-2
buc.
- Utilaj multifuncţional
- 1 buc.
- Încărcător frontal
- 1 buc.
Utiuaje şi echipamente proprii:
- Utilaj multifuncţional
- 1 buc.
- Încărcător frontal
- 1 buc.
DN 11 - sector km 60 +065 - - Autoutilitară cu 5 – 7 locuri - 1
km 90+ 000
buc.
- Staţie Ca Cl2
DN 2D - sector km 95 + 330
- 1 buc.
- km 117 + 694
Utiuaje necesar a se închiria:
- ATB 6X4, 4X4 cu lama și RSP - 5
buc. - Încărcător frontal
-1
buc.
Utiuaje şi echipamente proprii:
- 1 buc.
DN 11 - sector km 33 + 000 - - Utilaj multifuncţional
Autoutilitară
cu
5
–
7
locuri
-1
km 56 + 137
DN 11B - sector km 1 + 670 buc.
Utiuaje necesar a se închiria:
- km 20 + 220
- ATB 6X4, 4X4 cu lama și RSP - 5
DN 11C - sector km 0 + 000 - buc. - Utilaj multifuncţional
-1
km 20+000
buc.
- Încărcător frontal
- 1 buc.

Punct de
sprijin
Bauvanyos
6.

15,435 km
reaui
13,229 km
echivauenţi

DN 11C – sector km 0 + 000
– km 35+435

Utiuaje necesar a se închiria:
- ATB formula roţilor 4X4
-1
buc.
- Utilaj multifuncţional
- 1 buc.
- Încărcător frontal
- 1 buc.

Suplimentar necesarului de utilaje stabilit a se închiria, a fost stabilit şi necesarul
de utilaje ce vor fi închiriate cu caracter "la cerere":
- Autoutilitară cu cabină dublă având 5 – 7 locuri – 1 buc.
- Automacara min. 40 tone – 1 buc.
- Autoremorcher cu trailer min. 26 tone – 1 buc.
- Autogreder min. 160 CP– 1 buc.
• a fost întocmit şi aprobat Puanuu operativ de acţiune pe timpuu iernii 2018 –
2019, având următoarele anexe:
- centralizatorul materialelor chimice și antiderapante, al carburanților pe
baze de deszăpezire / puncte de sprijin prevăzute în Plan;
- centralizatorul utilajelor și mijloacelor de transport prevăzute în Plan;
- centralizatorul bazelor de deszăpezire / puncte de sprijin pe zone
climaterice;
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lista sectoarelor de drum ce se vor apăra cu parazăpezi;
lista mijloacelor de comunicare ce vor funcționa pe timpul iernii 2018 2019;
- datele subunității din cadrul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri
Brașov, organizate la nivelul județului Covasna, cu dresa unității, șeful
unității și numere de telefon de la serviciu;
- lista bazelor de deszăpezire / puncte de sprijin cu adresa unității, șeful
bazei și numerele de telefon;
- lista indicatoarelor rutiere fixe și mobile specifice semnalizării rutiere pe
timp de iarnă 2018 - 2019;
- lista cu stocurile necesare și stocurile existente de carburanți, materiale
pentru combaterea poleiului și înzăpezirii pe fiecare unitate operativă;
- lista sectoarelor de drum pe care se acționează numai cu material
antiderapant (nisip);
- lista mijloacelor de semnalizare mobile necesare închiderii temporare a
circulației pe sectoarele de drum blocate;
• au fost organizate unitățile operative de acțiune;
• unitățile operative de acțiune pe timpul iernii au fost pregătite pentru iarnă:
- au fost făcute verificări referitoare la starea clădirilor, instalațiilor
electrice, de alimentare cu apă, sanitare și canalizare, de încălzire, a
mijloacelor de informare, starea cazarmamentului, echipamentelor de
PSI și protecție și s-au realizat masuri necesare în scopul creării unor
condiții corespunzătoare desfășurării operative a activității acestor
unități pe toată durata iernii;
-

• a fost demarată și este în curs de desfășurare activitatea de montare a panourilor
parazăpezi pe sectoarele de drum înzăpezibile – la data de 13.11.2018, situaţia
reauizării programuuui de montare a panouriuor parazăpezi se prezenta astfel
(realizat 63,7 %):
Lungime garduri
panouri
parazăpezi Program montare
(mu)

Reauizat

District

DN

Poziții km sector de
drum apărat cu
panouri parazăpezi

Întorsura
Buzăului

10

114+600 – 115+800 dr.

100

100

10

120+300 – 120+600 stg.

100

100

3.

11

35+100 – 35+400 stg.

300

300

4.

11

41+700 – 41+840 stg.

140

11

45+700 – 45+800 stg.

100

11

45+700 – 45+800 dr.

100

100

11

45+900 – 46+000 stg.

100

100

Nr.
crt.

1.
2.

5.
6.
7.

Târgu
Secuiesc

140
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8.

11

45+900 – 46+000 dr.

100

100

9.

11B

1+670 – 1+820 dr.

150

150

10.

11C

1+000 – 3+000 dr.

1110

100

11.

11

62+410 – 62+594 dr.

184

184

11

71+900 – 72+036 stg.

136

136

13.

11

80+350 – 80+530 dr.

180

180

14.

2D

101+050 – 101+250 dr.

200

200

15.

12

17+800 – 17+920 dr.

120

120

12

35+300 – 35+480 dr.

180

180

17.

12

36+800 – 36+980 stg.

180

180

18.

13E

34+300 – 34+400 stg.

100

100

13E

38+000 – 38+200 stg.

200

13E

48+475 – 48+575 stg.

100

12.

16.

19.
20.
21.

Brețcu

Sfântu
Gheorghe

Covasna

Totau

3.880

2.470

• au fost încheiate contracte pentru furnizarea materialelor chimice și antiderapante:
• pentru furnizarea sării - contract încheiat între Compania Națională
de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. şi Societatea Naţională a Sării S.A. Contract nr. 92/194/03.08.2018 - ”sare pentru deszăpezire necesară în campania de
iarnă 2018 – 2019 pentru D.R.D.P. București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași,
Constanța”.
• pentru clorura de calciu - contract încheiat între Compania Națională
de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. şi S.C. Chimcomplex S.A. Borzești Contract subsecvent nr. 255/06.11.2018 de furnizare – "Clorura de calciu pentru
deszăpezire necesară în perioada 2018 – 2019 pentru D.R.D.P. Brașov " la Acordul
Cadru nr. 92/67.511/24.10.2016.
• pentru nisip – este în curs de finalizare încheierea unui contract de
furnizare nisip sort 0 – 8 mm, cu transport inclus.
• au fost emise ordine de începere pentru achiziționarea și transportul materialelor
chimice la unităţile operative (baze de deszăpezire/puncte de sprijin) – la data de
13.11.2018, situaţia materiaueuor chimice şi antiderapante pe baze de
deszăpezire, se prezenta astfel:

35

Sare
SARE (tone)
Baza de
dszăpezire /
punct de
sprijin

Programat 2018 - 2019

Aprovizionat

Progra
m

Stoc
iarnă
2017 2018

Necesar de
aprovizionat

Ordine de
aprovizionare
saline

1

2

3

4=2-3

5

Sf. Gheorghe

2560,0
0

60,00

2500,00

Tg. Secuiesc

2670,0
0

70,00

P.S.
Balvanyos

700,00

Brețcu

Consumat
Stoc
exist
ent

cumulat

% din
progra
m

zi

cumulat

6

7

8=(7+3)/2

9

10

11=(3
+7)-10

875,00

0,00

877,66

35,11%

0,00

0,00

937,
66

2600,00

1082,02

0,00

717,98

27,61%

0.00

7,98

780,
00

0,00

700,00

250,00

0,00

258,94

36.99%

0,00

0,00

258,
94

3490,0
0

90,00

3400,00

1584,98

0,00

815,02

23,97%

0,00

27,00

878,
02

Înt. Buzăului

2549,0
0

149,00

2400,00

850,00

0,00

863,96

36,00%

0,00

0,00

1012
,96

Covasna

1173,5
0

73,50

1100,00

375,00

0,00

379,40

34,49%

0,00

0,90

452,
00

TOTAL
S.D.N.

13142,
5

442,5
0

12700,00

5017,00

0,00

3912,9
6

29,77
%

0,00

35,88

431
9,5
8

zi

Nisip
NISIP (tone)
Baza de
dszăpezire /
punct de
sprijin

Programat 2018 - 2019

Total ordine
de
Cantități
aprovizionat
aprobate de
conform
aprovizionat
contract

Progra
m

Stoc
iarnă
2017 2018

1

2

3

4=2-3

Sf. Gheorghe

0,00

0,00

Tg. Secuiesc

0,00

P.S.
Balvanyos

Aprovizionat

Consumat
Stoc
exist
ent

zi

cumulat

% din
progra
m

5

6

7

8=(7+3)/2

9

10

11=(3
+7)-10

0,00

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

0,00

Brețcu

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

0,00

Înt. Buzăului

600,00

0,00

600,00

-

-

-

-

-

-

0,00

Covasna

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

0,00

TOTAL
S.D.N.

600,0
0

0,00

600,00

-

-

-

-

-

-

0,0
0

zi

cumulat

Cuorura de Cauciu
Baza de
dszăpezire /
punct de
sprijin

Clorura de Calciu (tone)
Programat 2018 - 2019
Progra

Stoc
iarnă

Total ordine
de
Cantități
aprovizionat
aprobate de

Aprovizionat
zi

cumulat

Consumat
% din
progra

zi

cumulat
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Stoc
exist
ent

m

2017 2018

aprovizionat

conform
contract

m

1

2

3

4=2-3

5

6

7

8=(7+3)/2

9

10

11=(3
+7)-10

Brețcu

20,00

0,00

20,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

TOTAL
S.D.N.

20,00

0,00

20,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,0
0

Conform prevederilor Normativului indicativ AND 525 – 2013, art. 22, al. (1),
aprovizionarea cu materiale se desfăşoară astfel:
- Materiale antiderapante (concasate cu granulozitate 0-8 mm cu sortul
0-1 mm sub 10%):
• în funcție de necesități acolo unde este cazul;
- materiale chimice (sare cu granulozitate 0-8 mm, soluție de sare,
clorură de calciu):
• 35% din cantitatea necesară până la data de 1 noiembrie;
• 50% din cantitatea necesară până la data de 1 decembrie;
• 75% din cantitatea necesara până la 31 decembrie;
•

completare până la 100%, în funcţie de condiţiile meteo şi de
stocuri

Acest grafic de aprovizionare trebuie să fie însă corelat cu capacitatea de
depozitare a unităților operative și cu consumurile realizate.
S.D.N. Sf. Gheorghe are în administrare un sector de drum împietruit, cu
uungimea de 7,050 km:
• DN 13E – sector km 74 + 650 - km 81 + 700
pe acest sector de drum acţionându-se numai cu materiale antiderapante (nisip).
• în baza Acordului – cadru de servicii nr. 133/19.09.2016 s-a încheiat Contractuu
subsecvent de "servicii de întreţinere curentă pe timp de iarnă 2016 – 2020
D.R.D.P. Brașov – Lot 4 - S.D.N. Sf. Gheorghe" nr. 237/23.10.2018 cu
prestatorul Asocierea S.C. Vaudek Impex S.R.L. – S.C. Deuta ACM 93 S.R.L.,
reprezentată de S.C. Vaudek Impex S.R.L., în cauitate de uider au asocierii, cu
sediul în județul Covasna, loc. Sf. Gheorghe; perioada de desfășurare a prestațiilor de
deszăpezire aferente contractului este de 73 de zile de la data semnării acestuia,
urmând ca ulterior să se încheie alt contract subsecvent, în baza aceluiași acord cadru.
• au fost emise ordine de începere pentru intrarea în unităţile operative a 16 auto
utilaje cu caracter permanent din totalul de 33.
Situaţia auto-utiuajeuor intrate până în data de 13.11.2018 în bazele de
deszăpezire/punctele de sprijin de pe raza S.D.N. Sf. Gheorghe se prezintă astfel:
Nr
Denumirea
.
Utiuaje intrate în baze conform
Utiuaje rămase de intrat în
unităţii
cr
contract și ordineuor emise
baze
operative
t
- ATB 6X4 cu lama și RSP
- 3 - ATB 6X4 cu lama și RSP
Baza
1.
buc.
4 buc.
Sf. Gheorghe
- Încărcător frontal
- 1 buc.
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2.

Baza
Întorsura
Buzăuuui

- ATB 6X4, 4X4 cu lama și RSP - 2 - ATB 6X4, 4X4 cu lama și RSP
buc.
- 2 buc.
- Încărcător frontal
- 1 buc.

Baza Covasna

- ATB 6X4, 4X4 cu lama și RSP
- ATB 6X4, 4X4 cu lama și RSP - 1 - 1 buc.
buc.
- Utilaj multifunctional
-1
- Încărcător frontal
- 1 buc. buc.

4.

Baza Breţcu

- ATB 6X4, 4X4 cu lama și RSP
- ATB 6X4, 4X4 cu lama și RSP - 3
- 2 buc.
buc.
- Încărcător frontal
- 1 buc.

5.

Baza Tg.
Secuiesc

6.

Punct de
sprijin
Bauvanyos

7.

Totau S.D.N.

3.

- ATB 6X4, 4X4 cu lama și RSP
- ATB 6X4, 4X4 cu lama și RSP - 2
- 3 buc.
buc.
- Utilaj multifuncţional
-1
- Încărcător frontal
- 1 buc.
buc.
- ATB 6X4, 4X4 cu lama și RSP
- 1 buc.
- Utilaj multifuncţional
-1
buc.
- Încărcător frontal
1 buc.
- ATB 6X4, 4X4
- 13
buc.
- ATB 6X4, 4X4
- 11 buc. - Utiuaj muutifuncţionau
- Încărcător frontau
- 5 buc. 3 buc.
- Încărcător frontau
1 buc.

Toate utilajele sunt dotate cu sistem de monitorizare GPS.
• Atât personalul din cadrul unităţilor operative cât şi deservenţii autoutilajelor
închiriate au fost instruiţi cu privire la prevederile "Normativuuui privind prevenirea
şi combaterea înzăpezirii drumuriuor pubuice", indicativ AND 525 – 2013.
Caracteristiciue generaue şi intervaueue de timp maxim necesare,
corespunzătoare fiecărui nivel de intervenţie pe drumuri (S.D.N. Sf. Gheorghe are în
administrare dn-uri cu N.I.1 şi N.I.2) sunt prezentate la art. 32, tab. nr. 3 din normativul
mai sus menţionat:
Interval de timp admis intervenţiilor pe drumuri

Nr
.
crt
.

Nivel de
intervenţ
ie

Caracteristicile
generale ale fiecărui
nivel de intervenţie

Deszăpezir
ea
drumului
pe
minimum o
bandă de
circulaţie
pe sens

Deszăpezir
ea
drumului
pe toată
partea
carosabilă

Curăţarea
zăpezii de
pe
platforma
drumului
(asigurarea
circulaţiei
pe toată
partea
carosabilă

Răspândirea materialelor
chimice in amestec cu
antiderapante
Răspândire
a
preventivă
de
materiale
chimice

Răspândire
a pentru
combatere
a poleiului
şi
inzăpezirii
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0

1

2

3

4

5

6

7

Când
prognoza
meteorologic
ii generală
sau
mijloacele de
detectare
locale indică
posibilitatea
apariţiei
poleiului,
gheţii sau a
ninsorii şi în
perioada în
care se
manifestă
uariaţii de
temperatură
(+ ziua şi noaptea)

maximum 3
ore de la
semnalarea
fenomenului

Idem

maximum 5
ore de la
semnalarea
fenomenului

- Asigurarea unei
informări permanente
asupra uiabilităţii şi
coordonarea operatiuă a
interuenţiilor
- Dotarea cu utilaje
suficiente şi organizarea
lucrului permanent al
acestora
- Prioritate în interuenţie

1

N.1.1

- Asigurarea răspândirii
preuentiue de materiale
antiderapante continuu şi
prioritar
- Preuenirea înzăpezirii
drumurilor se realizează
prin patrularea cu
autoutilaje. Această
acţiune se desfăşoară
permanent în timpul
ninsorilor, precum şi al
uiscolelor slabe (uiteza
uântului mai mică de 30
km/h) cu utilajele
preuăzute pentru această
actiuitate.

8 ore după
încetarea
uiscolului sau
a ninsorii
uiscolite

24 de ore
după
încetarea
uiscolului sau
a ninsorii
uiscolite

maximum
două zile

12 ore după
încetarea
uiscolului sau
a ninsorii
uiscolite

36 de ore
după
încetarea
uiscolului sau
a ninsorii
uiscolite

Maximum 3
zile

- Asigurarea unei
informări permanente
asupra uiabilităţii şi
coordonarea operatiuă a
interuenţiilor
- Dotarea cu utilaje
suficiente independent de
niuel I si organizarea
lucrului permanent al
acestora

2

N.I.2

- Asigurarea răspândirii
preuentiue a materialelor
antiderapante tratate cu
antiaglomerant
- Preuenirea înzăpezirii
drumurilor se realizează
prin patrularea cu
autoutilaje. Această
acţiune se desfăşoară
permanent în timpul
ninsorilor, precum şi al
uiscolelor slabe (uiteza
uântului mai mică de
30 km/h) cu utilajele
preuăzute pentru această
actiuitate.

Coordonarea activităţii de deszăpezire se află în sarcina administratorului
drumului, respectiv S.D.N. Sf. Gheorghe.
În fiecare bază de deszăpezire şi la sediul secţiei este asigurată permanenţa cu
ofiţeri de serviciu, iar programul de închiriere a utilajelor este de 24 de ore pe zi cu
parcarea utilajelor şi prezenţa personalului deservent în baze. Activitatea fiecărei baze
de deszăpezire este coordonată de şeful bazei.
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Lista subunităţilor (bazelor) din cadrul S.D.N. Sf. Gheorghe cu adresa unităţii,
şeful unităţii şi numerele de telefon este următoarea:
Nr.
crt
.

Specificaţia

Adresa unităţii

1.

Central Secție

Str. Lunca Oltului FN
Sfântu Gheorghe

2.

Sfântu Gheorghe

Str. Ciucului nr. 139
Sfântu Gheorghe

3.

Târgu Secuiesc

4.

Brețcu

5.

Întorsura
Buzăului

6.

Covasna

Str. Ady Endre nr. 49A
Târgu Secuiesc
Str. DN 11 km
72+500
Bretcu
Str. M. Viteazul nr.
223
Intorsura Buzaului
Str. Vajnak nr. 5
Covasna

Numele si
prenumele şef
secţie/şef bază

Nr. telefon
Fix

Mobil

0267 /
351996
0267 /
312031

0756 /
036241

0267 /
312494

0745 /
754856

0267 /
364328

0743 /
221016

Șef District
Tehn. Bajan Dragos

0267 /
368194

0745 /
754857

Șef District
Tehn. Mitirita Horia

0267 /
370817

0740
/188235

Șef District
Ing. Kocsis Andras

-

0756 /
221016

Șef Secție
Ing. Drincă Cristian
Șef District
Sing. Sanduleanu
Viorel
Șef District
Ing. Fazakas Arpad
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În cazuri deosebite – viscole puternice şi de durată – este posibilă închiderea
deliberată a unor sectoare de drumuri, cu luarea măsurii de evacuare a eventualelor
vehicule sau persoane rămase blocate pe acele sectoare de drum.
Închiderea temporară a unui sector de drum naţional se efectuează pe baza
aprobării Preşedintelui Comandamentului Central de Iarnă din cadrul Ministerului
Transporturilor, la iniţiativa C.N.A.I.R. şi a Direcţiei Rutiere din cadrul I.G.P.R., în baza
propunerilor formulate de către şeful S.D.N. Sf. Gheorghe şi şeful Serviciului Rutier I.P.J. Covasna.
În cazuri temeinic justificate, pentru prevenirea producerii accidentelor de
circulaţie sau a blocării vehiculelor pe sectoarele afectate de polei, gheaţă, viscol, etc.,
poliţia rutieră poate dispune măsuri temporare de închidere/restricţie a circulaţiei cu
anunţarea imediată a administratorului drumului public.
Încheiem acest raport cu menţiunea că, pentru desfăşurarea normauă a
activităţii de transport rutier pe drumuriue pubuice şi pentru prevenirea
producerii evenimenteuor rutiere pe timp de iarnă, participanţii ua trafic au
obuigaţia să-şi pregătească corespunzător şi din timp autovehicuueue pentru
circuuaţia pe timp de iarnă, să ue echipeze cu anveuope de iarnă, cu uanţuri
când se impune, să utiuizeze combustibiui corespunzători perioadei friguroase
şi să se informeze din timp şi permanent, înainte de puecarea în cursă cu
privire ua starea drumuriuor şi prognozeue meteo pentru zoneue unde vor să se
depuaseze.

Şef S.D.N. Sf. Gheorghe,
Ing. Cristian Drincă
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