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I. INTRODUCERE 
1.Legislaţia de bază 
Instituţia Prefectului - Judeţul Covasna este o instituţie publică cu personalitate juridică, 

patrimoniu şi buget propriu, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile 
Constituţiei României,  Legii nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii de Guvern nr. 
460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, modificată și completată 

Instituția Prefectului – Județul Covasna și-a definit o viziune, o misiune și un set de valori 
pentru a coordona strategic dezvoltarea și modernizarea organizațională, în vederea realizării cu 
eficiență și eficacitate responsabilitățile ce derivă din legislația în vigoare şi din sfera de 
competență.  

Potrivit actelor normative mai sus menţionate, misiunea instituţiei prefectului este de 
a garanta aplicarea şi respectarea legii şi a ordinii publice ca reprezentant al Guvernului pe plan 
local, prin îndeplinirea atribuţiilor cu privire la:  

- verificarea legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile 
administraţiei publice locale şi contenciosul administrativ;  

- asigurarea la nivelul judeţului şi realizarea intereselor naţionale, aplicarea şi respectarea 
Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, 
precum şi a ordinii publice; 

- acţionarea pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare şi 
dispune măsuri pentru îndeplinirea acestora; 

- acţionarea pentru asigurarea climatului de pace socială, menţinerea unei comunicări 
permanente cu toate nivelurile instituţionale şi sociale, acordând o atenţie constantă prevenirii 
tensiunilor sociale; 

- conducerea serviciilor publice deconcentrate;  
- stabilirea împreună cu autorităţile administraţiei publice locale a priorităţilor de dezvoltare 

teritorială; 
- verificarea legalităţii actelor administrative ale consiliului judeţean, ale consiliului local 

sau ale primarului; 
- asigurarea împreună cu autorităţile şi organele abilitate, aducerea la îndeplinire, în 

condiţiile stabilite prin lege, a măsurilor de pregătire pentru situaţii de urgenţă; 
- asigurarea în calitate de preşedinte al Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, a 

măsurilor care se impun şi folosirea sumele prevăzute în bugetul propriu cu această destinaţie; 
- utilizarea în calitate de şef al protecţiei civile a fondurilor special alocate de la bugetul de 

stat şi a bazei logistice de intervenţie în situaţii de criză; 
- dispunerea măsurile corespunzătoare pentru prevenirea infracţiunilor şi apărarea 

drepturilor şi a siguranţei cetăţenilor, prin organele legal abilitate; 
- dispunerea măsurilor de aplicare a politicilor naţionale hotărâte de Guvern şi a politicilor 

de integrare europeană; 
- hotărârea în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu instituţii similare din ţară şi din 

străinătate, în vederea promovării intereselor comune; 
 - organizarea activităţii de eliberare şi evidenţă a paşapoartelor simple;  
 - organizarea activităţii permiselor de conducere şi al certificatelor de înmatriculare. 
În anul 2018, Instituţia Prefectului - Judeţul Covasna a țintit să devină un model de 

eficienţă şi transparenţă administrativă în relaţia cu partenerii săi, să fie privită cu încredere şi 
respect, acționând în permanență pentru asigurarea ordinii publice și a siguranței cetățeanului, 
respectarea legalității actului administrativ, întărirea capacității instituționale a administrației 
publice locale, în vederea susținerii unei administrații eficiente orientate către cetățeni. 



2. Structura organizatorică 
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CANCELARIA PREFECTULUI  1/2                           
AUDIT INTERN 

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-

CONTABILITATE 3/3 

 AUDIT INTERN 0/1 



II. OBIECTIVE STRATEGICE 
Obiectivele strategice urmărite în activitatea desfăşurată în cadrul instituţiei au vizat: 
- Asigurarea la nivelul judeţului a aplicării şi respectării Constituţiei, a legilor şi a 

celorlalte acte normative, a ordinii publice precum şi a Programului de guvernare; 
- Menţinerea climatului de pace socială şi a unei comunicări permanente cu toate 

nivelurile instituţionale şi sociale acordând o atenţie constantă prevenirii tensiunilor sociale; 
- Gestionarea situaţiilor de urgenţă şi iniţierea măsurilor pentru prevenirea acestora;  
- Asigurarea monitorizării serviciilor publice deconcentrate;  
- Derularea acţiunilor de verificare exercitate de către comisiile mixte constituite prin 

ordin al prefectului; 
- Utilizarea în condiţii de economicitate, eficienţă şi eficacitate a tuturor resurselor 

instituţiei: umane, financiare, logistice; 
- Realizarea atribuţiilor referitoare la protecţia informaţiilor clasificate; 
- Îmbunătăţirea şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial; 
- Creșterea calității serviciilor furnizate în domeniul eliberării și evidenței pașapoartelor 

simple; 
- Creșterea calității serviciilor furnizate în domeniul regimului permiselor de conducere 

şi inmatricualre a vehiculelor. 
- Creşterea eficienţei procesului de evaluare a legalităţii actelor administrative 

emise/adoptate și  a respectării actelor normative de către autoritățile administrației publice 
locale;  

- Creşterea gradului de monitorizare/verificare a modului de exercitare de către primari, 
respectiv preşedintele Consiliului judeţean a atribuţiilor delegate şi executate de către aceştia 
în numele statului; 

- Identificarea şi aplicarea celor mai bune practici în ceea ce priveşte realizarea 
obligaţiilor legale ale Instituţiei Prefectului pe linia, eliberării apostilei pe actele administrative; 

- Identificarea şi aplicarea celor mai bune practici în ceea ce priveşte îmbunătățirea 
relațiior cu cetățenii și a tranparenței instituționale; 

- Îmbunătățirea activității institiției și a celorlalte structuri implicate în realizarea 
atribuțiilor prevăzute de actele normative cu caracter reparatoriu; 

- Eficientizarea activității instituției în cadrul proceselor electorale, 
- Realizarea obiectivelor ce derivă din legislaţia specifică precum şi din  Programul de 

măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul aprobat prin H.G nr. 
nr. 1723 din 14.10.2004, Strategia Naţională de aderare la spaţiul Schengen, Strategia 
Naţională Anticorupţie; 
 

III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE 
 

1.Eficientizarea structurală 
În cursul anului 2018 activitatea institutiei a fost condusă de echipa managerială: 

formată din Prefectul judetului: Sebastian Cucu şi subprefectul Necolae-Viorel Radocea. În 
exercitarea atribuţiilor sale, prefectul dispune de un aparat de specialitate care este organizat 
prin ordin de prefect in servicii si compartimente în funcţie de specificul activităţii. 

Personalul instituţiei este format din funcţionari publici, funcţionari publici cu statut 
special şi personal contractual. În vederea eficientizării activităţii structura instituţiei a fost 
reorganizată conform Ordinul Prefectului Județului Covasna nr. 25/14.02.2017, având 
următoarea componenţă: 

1. Serviciul Juridic, Relații Publice și Resurse Umane structurat pe 4 
compartimente: 

1.1.Compartimentul Verificarea legalităţii, a aplicării actelor normative, contencios 
administrativ şi apostilă, având în structura sa 3 funcții publice de consilier juridic superior, o 
funcție publică de consilier principal și o funcție publică de consilier juridic asistent, 
actualmente vacantă.  
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1.2.Compartimentul Urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, având în structura 
sa 3 funcții publice de consilier juridic superior și 2 funcții publice de consilier superior. 

1.3.Compartimentul Relaţii publice, soluţionarea petiţiilor, secretariat și informatică, 
având în structura sa 2 funcții publice de consilier superior și o funcție publică de consilier 
asistent cu atribuții IT, actualmente vacantă. 

1.4.Compartimentul Resurse umane, securitate şi sănătate în muncă, consiliere şi etică 
profesională, având în structura sa 1 funcție publică de consilier superior și o funcție publică 
de consilier asistent, actualmente vacantă. 

În cadrul serviciului sunt prevăzute un număr de 16 funcții publice, respectiv o funcţie 
publică de conducere de şef serviciu şi 15 funcţii publice de execuţie. 

2. Serviciul dezvoltare economică şi monitorizarea serviciilor publice 
deconcentrate, patrimoniu, administrativ şi achiziţii publice structurat pe 3 
compartimente: 

2.1.Compartimentul dezvoltare economică şi monitorizarea serviciilor publice 
deconcentrate – având în structura sa 6 posturi având în structura sa 5 funcții publice de 
consilier superior și o funcție publică de expert superior vacantă. 

2.2.Compartimentul patrimoniu şi administrativ având în componență 4 posturi, din care: 
1 funcție publică: referent de specialitate, 2 funcții personal contractual, 1 post de referent 
vacant. 

2.3.Compartimentul de achiziţii publice – având în structură o funcţie publică de expert 
asistent. 

În cadrul serviciului sunt prevăzute un număr de 12 funcții, din care: o funcţie publică de 
conducere de şef serviciu, 7 funcţii publice de execuţie, 2 funcţii personal contractual, 2 
posturi vacante. 

3. Compartimentul financiar– contabilitate  ce are în componenţă 2 funcţii publice: 
expert superior şi consilier superior, respectiv  o funcţie contractuală. 

4. Corpului de control al prefectului – o funcţie publică- consilier superior 
5. Cancelaria prefectului  - 2 persoane –personal contractual 
6. Serviciul Public Comunitar Pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor 

Simple  cu un efectiv de 10 ofiţeri şi subofiţeri,  respectiv: 4 ofiţeri şi 6 agenţi  
7. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 

Vehiculelor cu un efectiv de 12 posturi ofiţeri şi subofiţeri din care 4 ofițeri, 5 agenți, 2 
angajați contractuali. Numărul posturilor ocupate este de 11, iar 1 post contractual este 
vacant. 

 
2. Gestionarea resurselor umane 
Activitatea de resurse umane din cadrul instituţiei s-a desfăşurat, în principal, conform 

următoarelor acte normative:  
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,  
- Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului,  
- HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici  
- Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. 
Numărul total al posturilor din Instituţia Prefectului, conform organigramei (anexa 7) 

este de 59 din care:  
    - 37 în Institutia Prefectului: 2 înalti functionari publici, 2 functii publice de conducere, 

6 posturi personal contractual (4 ocupate, 2 vacante), 27 functii publice de executie (22 
ocupate, 5 vacante) 

- 10 posturi -  în cadrul Serviciului Public Comunitar pentru Evidenţa şi Eliberarea 
Paşapoartelor Simple din care : 4 ofiţeri şi 6 agenţi. Numărul posturilor ocupate este de 10. 
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- 12 funcţii în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise Conducere 
Inmatriculare a Vehiculelor din care: 4 ofițeri, 5 agenți, 2 angajați contractuali. Numărul 
posturilor ocupate este de 11, iar 1 post contractual este vacant. 

În cursul anului 2018 a avut loc 2 concursuri de recrutare, astfel: 
În- Concurs de recrutare organizat în vederea ocupării unui post aferent funcției publice 

vacante de consilier, gradul profesional superior, post cu atribuții IT la Compartimentul relații 
publice, soluționarea petițiilor, secretariat și informatică  din cadrul Serviciului Juridic, Relaţii 
Publice şi Resurse Umane. La concurs s-a înscris un singur candidat care a fost declarat 
respins în etapa de selecție a dosarelor. Postul nefiind ocupat, a fost transformat într-un post 
aferent funcției publice vacante de consilier, gradul profesional asistent. 

- Concurs de recrutare organizat în vederea ocupării unui post aferent funcției publice de 
consilier, gradul profesional asistent (transformat conform specificațiilor de mai sus), post cu 
atribuții IT la Compartimentul relații publice, soluționarea petițiilor, secretariat și informatică  
din cadrul Serviciului Juridic, Relaţii Publice şi Resurse Umane. La concurs nu s-a înscris niciun 
singur candidat. 

îîîÎ  kkkkk 
3. Utilizarea resurselor financiare 
Activitatea acestui compartiment s-a desfăşurat prin îndeplinirea atribuţiilor conform 

Legii contabilităţii 82/1991 republicată, precum şi a celorlalte acte normative din domeniu. 
Activitatea a vizat în principal: 
- gestiunea raţională a mijloacelor financiare, materiale şi umane prin fundamentarea, 

elaborarea şi executarea bugetului pe anul 2018; 
- asigurarea, în limita creditelor bugetare deschise şi aprobate, a bazei tehnico-materiale 

şi financiare necesare desfăşurării normale a activităţii curente  
- respectarea riguroasă a disciplinei financiar-bugetare privind destinaţia creditelor, 

legalitatea operaţiunilor de încasări şi plăţi, limitarea a cheltuielilor de personal, materiale şi 
servicii. 

Finanţarea Instituţiei Prefectului  Judeţul Covasna se face integral de la bugetul de stat. 
Bugetul instituţiei cuprinde următoarele categorii de capitole bugetare şi anume: 

Cap. 51.01.03.  - Autorităţi Publice şi Acţiuni Externe 
Cap. 61.50.00.   -  Ordine Publică şi Siguranţă Naţională 
În decursul anului financiar 2018, instituţia noastră a avut alocate credite bugetare 

pentru desfăşurarea activităţii curente, respectiv pentru referendum, fiind  repartizate astfel: 
 - în valoare de 2.811,00 mii lei, la Capitolul 51.01.03. Autorităţi Publice și Acțiuni 

Externe – activitatea curentă, pentru Titlul I Cheltuieli de personal s-a repartizat suma de 
2.339,00 mii lei, la pentru Titlul II Bunuri şi Servicii s-a repartizat suma de 447,0 mii lei 
respectiv la Titlul XIII Active nefinanciare s-a repartizat suma de 20,00 mii lei.La Titlul X 
Active nefinanciare suma alocată de 20,00 mii lei s-a utilizat pentru achiziția de licențe. 

Pentru Referendum instituția a avut alocată la Titlul I Cheltuieli de personal  suma de 
605,00 mii lei, iar la Titlul II Bunuri și  servicii s-a alocat suma de 60,00 mii lei. 

Pentru Centenar s-a alocat suma de 152,00 mii lei,utilizată în totalitate.  
Pentru anul 2018, la Capitolul 61.01.50 Ordine Publică şi Siguranţă Naţională-  

bugeul instituţiei se prezintă astfel: 
- în valoare de 1.583,00 mii lei, la Capitolul 61.01.50. Ordine Publică şi Siguranţă 

Naţională, pentru Titlul I Cheltuieli de personal s-a repartizat suma de 1.499,00 mii lei, la 
pentru Titlul II Bunuri şi Servicii s-a repartizat suma de 84,00 mii lei respectiv la Titlul XI Alte 
cheltuieli s-a repartizat suma de 2,00 mii lei. 
 

4. Activitatea de achiziţii publice 
Pentru buna desfăşurare a activităţii Instituţiei Prefectului judeţul Covasna şi a serviciilor 

publice comunitare în anul 2018, activitatea de achiziţii publice s-a desfăşurat conform 
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Programului anual al achizițiilor publice şi a reglementărilor legale în domeniu - fiind necesare 
achiziţii de materiale, furnituri de birou, bunuri şi servicii diverse – curăţenie, reparaţii auto, 
întreţinere şi administrare reţele IT şi telefonie. 

Urmare a manifestărilor desfășurate cu prilejul Centenarului Marii Unirii au fost realizate 
achiziții pentru cele 3 proiecte derulate prin intermediul Instituţiei Prefectului Judeţul Covasna: 

1.Panoul Centenar: cu o  valoarea totală a proiectului a fost de 36.000 lei. 
 Pentru susţinerea proiectului „Panoul Centenar” intitulat „Din jertfă s-a născut Unirea” -  

Instituţia Prefectului Judeţul Covasna  a achiziţionat de la S.C. EURODIDACTICA S.R.L. 
Bucureşti, în baza contractului de furnizare 76 panouri interactive (panouri ce cuprind harta 
ţării cu reprezentarea celor mai importante monumente ale gloriei militare ostăşeşti din Primul 
Război Mondial, medalioane cu eroii Marelui Război şi cu fruntaşii Uniri). Acestea au fost 
distribuite celor 39 instituții de învțământ în baza Acordurilor de parteneriat cu fiecare 
instituţie de învăţământ. 

2.Marşul Centenarului Marii Uniri: - pentru susţinerea de către Instituţia Prefectului 
Judeţul Covasna a proiectului „Marşul Centenarului Marii Uniri” ce a constat în deplasarea a 
100 de participanţi la Marele eveniment de la Alba Iulia, pe traseul Vâlcele-Alba Iulia, valoarea 
totală a fost de 130 mii lei, din care: 90 mii lei au fost alocaţi de Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale prin Ministerul Afacerilor Interne. Pentru acest proiect s-au achiziţionat: servicii de 
cazare şi masă a persoanelor participante la marş, un număr de 27 costume populare pentru 
participanţii la marş, servicii de transport participanţi, transport autospecială tehnică şi 
transport autospecială utilaje, materiale promoţionale şi steaguri de diferite mărimi,etc 

3. „Români lângă Români, în România 100 ” – proiect a cărei valoare se ridică la suma 
de 135 mii lei, din care 27 mii lei au fost alocaţi de de Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

Valoare totală a achiziţiilor a fost de 329.868,72 lei,din care: 243018,72 lei s-au 
efectuat prin prin SEAP/SICAP (reprezentând 73,70% din totalul achiziţiilor), restul de 
26,30% fiind achiziţii directe fără publicare în SEAP/SICAP, motivate prin Note Justificative, 
respectiv pe bază de facturi. 

În domeniul IT cu sprijinul Direcţia Generală Logistică au fost achiziționate Pachetele 
Windows 10 Professional şi Microsoft Office 2019: 14 Licenţe Windows 10 Pro şi 13 
pachete Microsoft Office 2019 (Word, Excel, Power Point şi Outlook) de la S.C. ADDICTED 
NET S.R.L cu o valoare de  20.000 lei.  

În decursul anului 2018, compartimentul de achiziţii publice a încheiat un nr. de 14 
contracte de prestări servicii și utilități necesare desfăşurării activităţii. 

Programul anual de achiziţii al instituţiei şi a serviciilor publice comunitare, utilizat ca 
instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziţie a fost reactualizat 
datorită cerinţelor apărute pe parcursul anului. 

 
5. Asigurarea resurselor logistice, IT şi comunicaţii 
Pe parcursul anului 2018 s-a urmărit asigurarea condițiilor pentru buna funcționare a 

activității tuturor compartimentelor, asigurându-se baza materială, echipamentele necesare 
desfășurării activității curente, precum și întreținerea echipamentelor în limita resurselor 
financiare alocate. 

În acest sens au fost desfășurate activități precum:  
- Gestionarea parcului auto - în măsura bugetului alocat s-au asigurat condițiile pentru 

buna funcționare a autoturismelor din parcul auto, urmărindu-se foile de parcurs cu 
centralizarea consumului de carburant pe fiecare autoturism, respectându-se încadrarea în 
normativele aprobate,  

- Inventarierea patrimoniului - în cadrul căreia au fost inventariate toate gestiunile de 
valori materiale, respectiv gestiunile de materiale obiecte de inventar în magazie şi în folosință 
şi mijloace fixe; 
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- Menţinerea în stare de funcţionare a patrimoniului instituţiei - au fost organizate 
activități de întreținere, reparații şi acolo unde era cazul încheierea de contracte cu terţi la 
instalațiile de încălzire,apă, canal, energie electrică si altele. 

Pe parcursul anului 2018 a continuat derularea Acordurilor Cadru încheiate la nivelul MAI 
având ca obiect servicii de telefonie fixă, telefonie mobilă, servicii de semnătură digitală prin 
încheierea de contracte subsecvente. 

La solicitarea Direcţiei Generale pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din cadrul 
MAI s-au transmis pe parcursul anului 2018 situaţii şi raportări privind produsele şi serviciile 
de resort TIC din cadrul instituţiei. 

Cu sprijinul Direcţiei Judeţene de Telecomunicaţii Speciale Covasna, a fost implementat un 
sistem de videoconferinţă la nivelul a 37 primării, a Consiliului Judeţean Covasna, I.S.U. Covasna 
şi Inspectoratul Judeţean de Jandarmi . 
 

IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ  
 

A.Cancelaria Prefectului 
În baza atribuţiilor stabilite prin H.G. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi 

ale Legii 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, Cancelaria Instituţiei 
Prefectului – judeţul Covasna în cursul anului 2018 a desfășurat următoarele activități:  

- Mass-media: Cancelaria prefectului a efectuat monitorizarea presei în ceea ce 
priveşte promovarea şi reflectarea imaginii şi a activităţilor Instituţiei Prefectului şi a persoanei 
prefectului în ziarele locale şi centrale. Astfel, au apărut peste 120 de articole în presa scrisă şi 
electronică, locală şi centrală: Observatorul de Covasna, Mesagerul de Covasna, Condeiul 
Ardelean, Agerpres, DC News, Radio România Târgu Mureș, Radio We Sfântu Gheorghe, 
Știripesurse.ro, Digi 24, Háromszék, Székely Hírmondó, Kronika, Sepsi Radio, România TV, 
trustul de presă Antena.  

- Relaţii internaţionale: în contextul promovării imaginii şi intereselor judeţului 
Covasna în particular şi a României în general, în cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul 
Covasna pe parcursul anului 2018, prefectul Sebastian CUCU s-a întâlnit cu Excelența Sa, 
domnul Andrei Grinkevich, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Belarus în 
România. De asemenea, prefectul Sebastian Cucu s-a întâlnit cu Excelența Sa Domnul Hans 
Erich Tischler, Consul al Republicii Federale Germania la Sibiu.  

- Relaţii pe plan intern:  Prefectul Sebastian CUCU a primit vizita Domnului Mihai 
Chirică, Secretar de Stat pentru Relația cu Instituțiile Prefectului, din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne precum și a Doamnei Lila Debelka, Secretar de Stat din cadrul Ministerului 
pentru Românii de Pretutindeni.  

În luna iulie, Domnul Sebastian Cucu, prefectul județului Covasna a primit vizita de lucru 
a doamnei Viorica Dăncilă, Primul-ministru al României, insoțită de mai mulți membri ai 
Cabinetului. Doamna Prim-ministru a efectuat deplasări în mai multe zone (inclusiv județul 
Covasna) afectate de inundațiile din luna iulie pentru a evalua pagubele și a identifica cele mai 
rapide soluții de sprijinire a oamenilor și comunităților afectate. Premierul a fost însoțit de 
ministrul Afacerilor Interne - doamna Carmen Daniela Dan, domnul Dr. Raed Arafat - secretar 
de stat în Ministerul Afacerilor Interne, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, 
ministrul Transporturilor - domnul Lucian Șova, precum și ministrul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale - domnul Petre Daea. 

- Site-ul Instituţiei Prefectului – judeţul Covasna: asigurarea actualizării şi 
întreţinerii site-ului oficial al Instituţiei Prefectului–judeţul Covasna, 
http://cv.prefectura.mai.gov.ro, a fost o altă atribuţie a personalului Cancelariei Prefectului. În 
cadrul site-ului se regăsesc informaţii privind agenda publică a prefectului, informaţii de 
actualitate de interes general, comunicate de presă ale Instituţiei Prefectului - judeţul 
Covasna, materialele şedinţelor comisiilor aflate în coordonarea prefectului, date de interes 
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general privind unităţile administrativ-teritoriale şi serviciile deconcentrate judeţene, precum şi 
alte date cu caracter public prevăzute prin lege.  

În anul 2018, în contextul reorganizării unitare a site-urilor WEB ale instituțiilor 
prefectului, personalul Cancelariei prefectului a asigurat administrarea noilor pagini de internet 
a Instituției Prefectului-Județul Covasna, precum și completarea formatelor standard cu 
informații. 

1.Agenda prefectului- conform agendei de lucru a prefectului, Cancelaria a asigurat 
condiţiile necesare desfăşurării şedinţelor operative, fiind întocmite 8 procese verbale pentru 
un număr de 8 şedinţe; a Comisiilor înființate la nivelul instituției (12 ședințe Colegiul 
Prefectural, 4 ședințe CDS, 9 ședințe CCDCPPV).  

- Şedinţe operative: completarea la zi a registrului privind evidenţa şedinţelor 
operative desfăşurate în cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Covasna şi participarea la 
aceste şedinţe operative, pe parcursul anului 2018 au fost întocmite procesele-verbale pentru 
un număr de 8 şedinţe.  

2. Comunicate de presă, alocuţiuni: au fost elaborate şi publicate un număr de 14 
comunicate de presă. De asemenea, în această perioadă, s-au organizat un număr de 8 
conferinţe de presă și au fost elaborate şi publicate un număr de 14 comunicate de presă. 

Prin cancelaria prefectului au fost asigurate alocuţiunile prefectului şi subprefectului 
pentru diferitele evenimente organizate. 

- Activităţi curente: Cancelaria prefectului a asigurat condiţiile necesare desfăşurării 
activităţii prefectului (tehnoredactarea materialelor, organizarea agendei de lucru şi a 
întâlnirilor prefectului, a conferinţelor de presă, organizarea împreună cu alte compartimente 
din cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Covasna a evenimentelor publice, participarea 
reprezentanţilor instituţiei la diverse manifestări, conferinţe, simpozioane, sărbători oficiale), 
elaborarea de sinteze sub forma comunicatelor de presă în vederea informării cetăţenilor cu 
privire la evenimente de interes public în diferite domenii.   

Personalul Cancelariei Prefectului, a contribuit, împreună cu celelalte departamente ale 
instituției, la desfășurarea, în bune condiții, a manifestărilor dedicate Centenarului Marii Uniri 
și a  Zilei Naționale a României. Deasemenea, în decursul anului 2018 au avut loc următoarele 
evenimente:  

- În luna februarie -  informarea publică în cardul proiectului "Vreau să fiu antreprenor!", 
în parteneriat cu Asociația Exino sesiune de informare publică despre Programul Uniunii 
Europene, Europa pentru cetățeni 2014-2020, în parteneriat cu Ministerul Culturii și Identității 
Naționale, Unitatea De Management a Proiectului Europa pentru Cetățeni România 

- În lunile aprilie-mai - Proiectul "Rădăcini din adâncuri, spre înalturi", desfășurat de 
Instituția Prefectului-Județul Covasna, în parteneriat cu Despărțământul Covasna-Harghita al 
Astrei, Direcția Silvică Covasna și primării din județul Covasna. Proiectul a constat în plantarea 
unui număr de 1000 de  arbuști- câte 100 în 10 localități din județ - cu implicarea tinerilor 

- În lunile iunie și septembrie s-a desfășurat campania națională "Informare acasă! 
Siguranță în lume!", inițiată de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în vederea 
informării corecte și cât mai complete a potențialilor migranți români în ceea ce privește 
drepturile pe care le au in statele membre ale Uniunii Europene, campanie prezentată de 
Doamna Lila Debelka, Secretar de Stat din cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. 

- În luna iulie - campania "O viață cât un Centenar" inițiată de Ministerul Afacerilor 
Interne, în cadrul căreia au fost sărbătorite 6 persoane care au împlinit în anul 2018 vârsta de 
100 de ani. 

- Caravana Medicală „Uniți sub Tricolor prin Sănătate", campanie desfășurată sub egida 
Centenarului Marii Uniri, în parteneriat cu Spitalul Militar de Urgență "Regina Maria" din 
Brașov, în cadrul căreia au fost oferite servicii medicale gratuite persoanelor afectate de 
inundațiile din localitățile Lunca Mărcușului și Băcel. 
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- În luna septembrie - spectacol oferit de Ansamblul artistic "Ciocârlia", intitulat  "Flori de 
cântec românesc", în parteneriat cu Centrul Cultural al Ministerului Afacerilor Interne 

- program de informare și instruire a principalilor factori instituționali cu atribuții în 
domeniul prevenirii, combaterii și asistenței victimelor infractiunilor de trafic de persoane, 
organizat în parteneriat cu Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane - Centrul 
Regional Brașov 

- În luna octombrie  - Expoziția itinerantă intitulată „ Prin puține cuvinte...”. Cărți poștale 
în Primul Război Mondial, organizată în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Covasna, 
Direcția Patrimoniu Cultural Universitar din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) și Muzeul 
de Istorie al UBB. 

- În lunile octombrie și noiembrie - Emiterea de plicuri și timbre aniversare, precum și de 
ștampile cu făuritorii Marii Uniri (Pompiliu Nistor și Nicolae Colan), proiect derulat de către 
Instituția Prefectului -Județul Covasna în parteneriat cu Oficiul Județean de Poștă  

- În lunile noiembrie și decembrie - Expoziția foto-documentară "Contribuția 
Învățământului Confesional Românesc din Trei Scaune la Marea Unire", organizată de Muzeul 
Național al Carpaților Răsăriteni și Ministerul Culturii și Identității Naționale. 

- Spectacol extraordinar "Glasul Unirii, În Inima României",  organizat de către Instituția 
Prefectului-Județul Covasna în parteneriat cu Despărțământul Covasna-Harghita al Astrei, 
finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale. 

Proiectul "Marșul Centenarului Marii Uniri (Vâlcele - Alba Iulia 2018)", derulat prin 
intermediul Ministerului Afacerilor Interne și organizat de către Instituția Prefectului - Județul 
Covasna în partenariat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Covasna, Asociația 
„Voievozii Munților” Vâlcele și alte entități din județul Covasna, dar și în colaborare cu 
Instituțiile Prefectului Județelor: Brașov, Mureș, Sibiu și Alba, s-a desfășurat în perioada 25 
noiembrie - 1 decembrie  

Proiectul Panoul Centenar, derulat de Instituția Prefectului - Județul Covasna, prin 
intermediul Ministerului Afacerilor Interne, proiect finanțat de la bugetul de stat prin bugetul 
Ministerului Culturii și Identității Naționale. În cadrul proiectului au fost achiziționate și 
înmânate cu titlu gratuit instituțiilor de învățământ din județul Covasna, care au încheiat 
parteneriate în acest sens, de către Instituția Prefectului-Județul Covasna 76 de panouri "Din 
jertfă s-a născut Unirea" (1918-2018). Panourile interactiv-educative cuprind harta țării cu 
reprezentarea celor mai importante monumente ale gloriei militare ostășești din Primul Război 
Mondial, medalioane cu eroii Marelui Război și cu fruntașii Unirii. Acestea au fost expuse în 
holurile instituțiilor de învățământ și urmează să fie prezentate elevilor în cadrul orelor de 
istorie. 

3. Implicarea pentru implementarea Strategiei guvernamentale de îmbunătăţire a 
situaţiei romilor: în cursul anului 2018 Grupul Mixt de Lucru  a fost convocat semestrial, fiind 
abordate temele privind implementarea Planului Județean pentru Romi, îmbunătățirea 
condițiilor de locuit, posibilitatea de racordare la curentul electric în comunitățile de romi. A 
fost elaborat Raportul de progres privind incluziunea cetățenilor de etnie romă, document 
transmis la Agenției Naționale pentru Romi. 
 

B. Corp De Control Al Prefectului 
Având  în vedere competențele stabilite prin lege, Corpul de  control din cadrul Instituției 

Prefectului Județul Covasna în anul 2018 a urmărit, în parte, activitatea autorităților 
administrației publice locale, a serviciilor publice deconcentrate, verificarea respectării 
legalității și documentele întocmite referitoare la restituirea proprietăților solicitate de cetățeni 
în temeiul legilor cu caracter reparatoriu,  verificarea și soluționarea sesizărilor adresate 
prefectului, verificarea și modul de punere în aplicare a acțiunilor pe linie de control intern 
managerial, participarea ca reprezentant al prefectului sau al ANFP în cadrul unor comisii de 
concura sau soluționare a contestațiilor, și se structurează, după cum urmează: 
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- Efectuarea controlului serviciilor publice deconcentrate, instituțiilor publice, oficiilor, 
departamentelor, comisiilor, regiilor autonome, societăților comerciale, companiilor și 
societăților naționale, instituțiilor financiar-bancare cu capital de stat integral sau majoritar - în 
baza Ordinului Prefectului nr. 75/2018 în perioada aprilie – noiembrie 2018 au fost efectuate 
un număr de 17 controale tematice la privind activitatea de îndrumare, verificare și control în 
cadrul Serviciilor Publice Deconcentrate din Jud. Covasna, în colaborare cu angajații 
compartimentului Serviciului Dezvoltare Economică, controale care au fost finalizate prin 
întocmirea unor rapoarte de control la finalul cărora au fost stabilite măsuri concrete pentru 
înlăturarea deficiențelor constate la termene bine precizate, în baza tematicii aprobate. 

- Efectuarea controlului activității autorităților administrației publice locale, controlul și 
îndrumarea secretarilor unităților administrativ-teritoriale – în baza Ordinului Prefectului nr. 
2/2018 și a Ordinului Prefectului nr. 3/2018 în perioada februarie – noiembrie 2018 au fost 
efectuate 19 controale tematice la sediile primăriilor din județ, controale care au fost finalizate 
prin întocmirea unor rapoarte de control la finalul cărora au fost stabilite măsuri concrete 
pentru înlăturarea deficiențelor constate la termene bine precizate, în baza tematicii aprobate. 
Au fost efectuate, un număr de 6(șase) controale la sediile unor primării, în vederea verificării 
și evaluării stadiului de soluționare a cererilor depuse în baza legilor fondului funciar la nivelul 
comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, controale 
care au fost finalizate prin încheierea unor procese verbale la care au fost aplicate planuri de 
măsuri.  

Constatări rezultate în urma acțiunilor de control/documentare și principalele măsuri 
aplicate menționate în rapoartele de control au relevat, în mare parte, următoarele aspecte:  

- semnarea unor convenţii între Consiliul Judeţean Covasna şi autoritatea administrației 
publice locale, în vederea emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţăiilor de construcţii. 

- întocmirea unui Buletin informativ care să cuprindă informaţiile prevăzute de art.4 alin. 
2 din Legea 544/2001 și afişarea atât pe pagina de internet cât şi la avizierul primăriei a 
următoarelor infomaţii:  

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau 
instituţiei publice; 

b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, 
programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice; 

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi 
ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice; 

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, 
sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet; 

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil; 
f) programele şi strategiile proprii; 
g) lista cuprinzând documentele de interes public; 
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii 
i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în 

care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes 
public solicitate.  

- Participarea la activitățile și lucrările Colectivului tehnic al Comisiei județene pentru 
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor: 

� 59 de hotărâri ale comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor au fost validate de către Comisa Județeană; 

� 28 hotărâri ale comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 
asupra terenurilor au fost restituite în vederea completării documentațiilor;  

� pentru alte 6(șase) hotărâri ale comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor au fost solicitate completarea  documentațiilor;  
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� 5(cinci) hotărâri ale comisiilor locale de pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor sunt în analiză în vederea discutării acestora în cadrul colectivului de 
lucru al Comisiei județene. 

- Întocmirea proiectelor de ordin al prefectului având ca obiect atribuirea în proprietate a 
terenurilor în temeiul art. 36 din Legea 18/1991 - în cursul anului 2018 au fost primite spre 
analiză un număr de 63 documentații, în vederea atribuirii prin ordin al prefectului, în 
conformitate cu art. 36 din Legea 18/1991 a fondului funciar, din care: pentru 52 de 
documentații au fost întocmite și emise ordine ale prefectului, iar pentru 11 documentații au 
fost solicitate acte în completare.  

- Activitatea de control intern/managerial 
Cu privire la activitatea de control managerial, aceasta s-a desfășurat în conformitate cu 

prevederile Ordinului 400/2015 și a Ordinului 600/2018, în baza cărora au fost emise Ordinul 
Prefectului Ordinului nr. 22/2017 privind actualizarea Comisiei de monitorizare, coordonare şi 
îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial 
și a Ordinului Prefectului 230/2018 privind aprobarea Comisie de monitorizare. Activitatea a 
presupus întocmirea raportului de evaluare pentru anul 2017, întocmirea registrul de riscuri, a 
raportului privind stadiul de implementare a activităților prevăzute in programul de dezvoltare 
a sistemului de control intern managerial, întocmirea programului anual de dezvoltare, 
întocmirea de procese verbale ale comisiei de monitorizare, adrese și informări cu privire la 
sistemul de control intern managerial. 

Întreaga activitate a controlului intern/managerial va fi edificată prin situația sintetică 
rezultată ca urmare a autoevaluării realizate la nivelul Instituției Prefectului precum și a 
Raportului asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2018, activitate 
aflată în curs de elaborare 

- Activitatea de petiții - în cursul anului 2018, urmare a sesizărilor primite prin petiții, 
memorii, sau ca urmare a primirii cetățenilor în audiențele desfășurate la nivelul instituției, 
Corpul de control din cadrul instituției a efectuat acțiuni de verificare și control cu privire la 
exercitarea atribuțiilor legale, conform competențelor în materie, care au fost finalizate printr-
un număr de 30 de note raport și adrese de răspuns către petenți, acestea fiind soluționate în 
termenele și în condițiile prevăzute de art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 și art. 10 din Ordonanța de 
Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările 
și completările ulterioare. 

- Verificarea în baza de date electronică a ANCPI a existenței titlurilor de proprietate - în 
baza unor adrese emise de către MAI și a notelor interne emise, au fost efectuate verificări în 
baza de date a ANCPI a existenței unor titluri de proprietate emise în favoarea persoanelor 
specificate în adresele mai sus menționate.  

- Participarea în comisii de concurs în vederea ocupării unor funcții publice vacante sau a 
promovării în funcția superioară 

Compartimentului Corp Control a participat în anul 2018 și în 9(nouă) comisii de 
concurs în vederea ocupării unor funcții publice vacante sau a promovării în funcția 
superioară.În termeni comparativi, faţă de anul 2017, se constată o creștere a activității în 
anul 2018, reprezentată în graficul de mai jos: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



C. Controlul legalităţii, al aplicării actelor normative şi contencios 
administrativ 

1. Activitatea de verificare a legalităţii, a aplicării actelor normative, în 
acţiuni planificate: Activitatea de verificare a legalităţii actelor administrative adoptate sau 
emise de autorităţile administraţiei publice locale este stipulată de Constituţia României, 
Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului,  republicată şi HG nr. 460/2006 
pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului . 

Potrivit Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, secretarul unităţii administrativ-teritoriale are obligația de a comunica 
hotărârile consiliului local prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la 
data adoptării. Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data 
aducerii lor la cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării. Aducerea la 
cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data 
comunicării oficiale către prefect. De asemenea, dispoziţiile primarului se comunică în mod 
obligatoriu prefectului judeţului, în cel mult 5 zile lucrătoare de la semnarea lor. 

În anul 2018, controlul de legalitate asupra actelor administrative s-a realizat de către 3 
jurişti din cadrul serviciului, conform repartizării acestora pe unităţi administrativ-teritoriale, 
conform notelor interne nr. 18498/2017 și 16177/2018. 

Astfel, au fost examinate sub aspectul legalităţii un număr de 15475   acte 
administrative, din care 3536 hotărâri adoptate de consiliile locale şi  11371 dispoziţii emise 
de primari, precum şi 221 hotărâri adoptate de Consiliul Judeţean Covasna şi 337 dispoziţii 
emise de preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, în final rezultând un număr de 3757 
hotărâri adoptate şi 11708 dispoziţii emise în anul 2018 (a se vedea anexele 1, 1a, 1b, 1c).  

Din totalul actelor adoptate/emise în anul 2018 au fost identificate un număr de 140 
acte nelegale adoptate/emise de către autorităţile administraţiei publice din judeţul Covasna, 
fiind formulate 126 de proceduri prealabile în vederea reanalizării actelor şi revocării sau 
modificării acestora după caz. Ca urmare a aplicării procedurii prealabile, autorităţile 
emitente au reanalizat actele administrative emise sau adoptate, cu încălcarea prevederilor 
legale, procedând după caz, la revocarea sau modificarea a 122 acte administrative, din care 
18 dispoziții ale primarilor, 119 de hotărâri ale consiliilor locale. Pentru actele 
nerevocate/nemodificate a fost sesizată instanţa de contencios administrativ în vederea 
anulării acestora, fiind formulate 3 acţiuni vizând anularea unor hotărâri ale consiliilor locale. 

 
 

                       
Fig.1. Reprezentarea comparativă a actelor legale şi nelegale în anul 2018 
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Fig. 2- Reprezentarea grafică a modului de intrare în legalitate în anul 2018 pentru actele considerate nelegale 
 

În termeni comparativi, faţă de anii precedenţi, respectiv perioada 2013-2015, se 
constată o creștere a procentului actelor nelegale, procentul menținându-se constant în 
ultimii 3 ani, respectiv 2016-2018: 
 

ACTE ADMINISTRATIVE VERIFICATE AN 
TOTAL ACTE 
ADMINISTRATIVE 
VERIFICATE 

ACTE 
ADMINISTRATIVE 
APRECIATE CA 
LEGALE 

ACTE ADMINISTRATIVE 
APRECIATE CA 
NELEGALE 

PROCENT ACTE 
NELEGALE 

2013 19645 19565 80 0,40% 
2014 19076 18980 97 0,50% 
2015 21303 21180 124 0,57% 
2016 19411 19234 177 0,91% 
2017 20051 19867 184 0,91% 
2018 15475 15335 140 0,90% 

 
 

 

 

 

Fig. 3- Evoluţia numărului actelor administrative verificate în perioada 2013-2018 
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Fig. 4- Evoluţia numărului actelor administrative nelegale în perioada 2013-2018 

 
Cele mai importante deficienţe constatate din controlul hotărârilor consiliilor locale sunt 

cuprinse în tabelele anexă nr. 1a, 1b, 1c la prezentul raport.  
 În cadrul activităților de îndrumare/informare a autorităților administrației 

publice locale, instituţia prefectului a transmis în teritoriu circulare care au avut 
ca scop punerea în aplicare a unor prevederi legale, vizând următoarele domenii: 

 Aplicarea măsurilor de identitate vizuală a Centenarului României (logo 
Centenar), conform prevederilor OUG nr. 22 din 20181 şi ale Ordinului nr. 2232 din 2018 al 
Ministrului Culturii şi Identităţii Naţionale2  

 Aplicarea Legii nr. 75/19943 și HG nr. 1157/20014 de către autoritățile 
administrației publice locale cu ocazia sărbătoririi, la 27 martie 2018 a Zilei Unirii Basarabiei 
cu România 

 Aplicarea Legii nr. 75/1994 și HG nr. 1157/2001 de către autoritățile 
administrației publice locale cu ocazia sărbătoririi, la 26 iunie 2018 a Zilei Drapelului  

 Aplicarea Legii nr. 75/1994 și HG nr. 1157/2001 de către autoritățile 
administrației publice locale cu ocazia sărbătoririi, la 1 Decembrie 2018 a Zilei Naționale a 
României şi a Centenarului Marii Uniri. 

 Statul juridic al administratorilor publici 
 Aplicarea Legii nr. 33 din 1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate 

publică, prin prisma jurisprudenţei CEDO 
 Pregătirea organizării Recensământului General Agricol  (RGA) 2020; 

completarea registrului agricol cu respectarea prevederilor OG nr. 28 din 2008 privind 
registrul agricol 

 Aplicarea Legii nr. 227 din 2015, Codul fiscal, unor situaţii prevăzute de Legea 
nr. 164 din 2016 a cooperaţiei 

                                                 
1 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri 
organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României 
2 pentru aprobarea Ghidului de identitate vizuală a Centenarului României (1918-2018) şi al Primului Război 
Mondial 
3privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de 
către autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările ulterioare 
4Pentru aprobarea Normelor privind arborarea drapelului României, intonarea imnului national şi folosirea 
sigiliilor cu stema României, cu modificările ulterioare. 
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 Aplicarea Legii nr. 15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală 

 Aplicarea Legii nr. 54 din 2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic 
 Organizarea serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân 
 Aplicarea Legii nr. 114 din 1996 a locuinţei, situaţiilor prevăzute de OG nr. 44 

din 2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în 
România 

 Salarizarea asistenţilor personali 
 Promovarea proiectelor privind Strategia Dunării 
 Valorificarea masei lemnoase 
 Modificarea Legii nr. 188 din 1999 privind Statutul funcţionarului public 
 Modificarea Legii nr. 416 din 2001 privind venitul minim garantat 
 Modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991 
 Centralizarea unor date de la nivelul uniţilor administrativ-teritorile privind 

existenţa unor acorduri de înfrăţire, copoperare şi stadiul implementării acestora, la 
solicitarea MDRAP 

 Aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 112 din 1995, urmare a pronunţării unei 
Deciziei nr. 3/2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Completul pentru Dezlegarea Unor 
Chestiuni de Drept 

2. Controale dispuse  în urma sesizărilor şi audienţelor înregistrate la 
Instituţia Prefectului care au necesitat verificarea aspectelor sesizate la faţa 
locului:  

În anul 2018 au fost primiţi în audienţă un număr de 140 cetățeni, toți de către 
conducerea Instituţiei Prefectului-Județul Covasna. 

Cu ocazia prezentării în audiență, au fost depuse un număr de 102 de petiţii, din care 
au fost soluţionate: 

- 72 de petiții pozitiv sau parţial pozitiv; 
- 21 de petiții negativ 
- 9 de petiții erau în curs de soluţionare la 31.12.2018. 

 În urma analizării modului de examinare şi soluţionare a petiţiilor  adresate  Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Covasna, se desprind o serie de concluzii; 

 - datorită unei activităţi operative, s-a reuşit ca majoritatea petiţiilor să fie soluţionate 
în termenul prevăzut de lege. 

- un număr de persoane au depus petiţii Instituţiei Prefectului-Județul Covasna, fără a 
se adresa în prealabil instituţiilor abilitate  (sesizând aspecte privind ajutorul social, obţinerea 
unui loc de muncă, probleme locative, aspecte de natură penală). În toate situaţiile, 
persoanele în cauză au fost îndrumate, respectiv petiţiile acestora au fost înaintate spre 
competentă soluţionare instituțiilor competente. 

 Au fost situaţii în care instituţiile abilitate au dat dovadă de tergiversare în  
soluţionarea petiţiilor, fapt ce a necesitat mai multe intervenţii din partea noastră.  

În anul 2018, la prefectul Județului Covasna, Dl. Sebastian Cucu, s-au prezentat în 
audiență un număr de 130 de persoane, iar la Subprefectul Județului Covasna, Dl. Radocea 
Necolae-Viorel, s-au prezentat în audiență un număr de 10 de persoane. 

Din totalul de 140 de persoane care s-au prezentat în audiență, au fost înregistrate un 
număr total de 102 de petiţii în cadrul audienţelor, 81 de persoane venite în audienţă care au 
ridicat probleme ce nu erau de competenţa instituţiei noastre  sau care aveau procese pe rol 
în instanţă. Au fost elaborate şi înaintate un număr de 93 adrese la care s-a primit răspuns  
favorabil în 72  cazuri, răspuns negativ în 21 cazuri. 

S-au efectuat un număr de 16 de deplasări la fața locului, în vederea verificării 
aspectelor sesizate de cetățeni, prin petițiile depuse sau cu ocazia prezentării în audiență. 
Situația detaliată a petițiilor și audiențelor și aplicării Legeii nr. 544/2018 este prezentată în 
anexele nr. 5 și 6.  
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3. Instruirea secretarilor unităţilor administrativ –teritoriale cu privire la 

aplicarea actelor normative nou apărute 
Au fost organizate 4 şedințe de îndrumare cu primarii şi secretarii unităţilor 

administrativ-teritoriale. Tematica abordată vizează: 
• Aplicarea Programului Național de Cadastru și carte Funciară la nivelul unităților 

administrativ-teritoriale 
• Aplicarea prevederilor art. 9, alin. 34^7 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și 

publicității imobiliare.  
• Analizarea stadiului   măsurilor instituite pentru combaterea pestei  porcine 
• Organizarea referendumului pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018 
• Alegerea reprezentanților secretarilor unităților administrativ-teritoriale din Județul 

Covasna în Comisia de disciplină pentru analizarea faptelor secretarilor unităților 
administrativ-teritoriale sesizate ca abateri disciplinare 

Au fost transmise în teritoriu 20 de circulare care au avut ca scop punerea în aplicare a 
unor prevederi legale. 
 

4. Reprezentarea Instituţiei Prefectului la instanţele judecătoreşti:   
Reprezentarea în instanţă a Prefectului Judeţului Covasna, a Instituţiei Prefectului-

Judeţul Covasna, a Comisiei Judeţene Covasna pentru stabilirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor și a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 
Înmatriculare a Vehiculelor-Covasna, în special în cauzele de fond funciar şi cele de Legea 
10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 
1945 - 22 decembrie 1989, a fost realizată de către consilierii juridici din cadrul 
Compartimentului urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi şeful serviciului, iar în 
cauzele de contencios administrativ de către consilierii juridici din cadrul Compartimentul 
verificarea legalităţii, a aplicării actelor normative, contencios administrativ şi apostilă și șeful 
serviciului. 

În anul 2018 au fost înregistrate în registrul de evidenţă a cauzelor un număr de 92 
cauze, pe lângă acestea consilierii juridici asigurând reprezentarea instituţiei şi în cauzele 
rămase pe rolul instanţelor din anii precedenţi. 

Reprezentarea în instanţă a intereselor instituţiei s-a realizat fără probleme in anul 
2018, iar cifrele de mai jos indică o prestaţie bună a consilierilor juridici în faţa instanţelor de 
judecată.  

Reprezentarea și asigurarea îndeplinirii actelor de procedură s-a realizat la instanțele 
din Județul Covasna, cât și la Curtea de Apel Brașov sau, după caz în fața instanțelor din alte 
județe: Înalta Curte de Casație și Justiție, Tribunalul Bucureşti, Tribunalul Mureș, Tribunalul 
Sibiu, Curtea de Apel Mureș. Un număr de 24 funcţionari publici și foști funcționari publici, 
precum  și 3 angajați contractuali din cadrul instituției au promovat cereri de chemare în 
judecată în faţa instanţelor de contencios administrativ, în vederea recalculării unor drepturi 
salariale. 

Un număr de 24 funcţionari publici și foști funcționari publici, precum  și 3 angajați 
contractuali din cadrul instituției au promovat cereri de chemare în judecată în faţa 
instanţelor de contencios administrativ, în vederea recalculării unor drepturi salariale 
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Situaţia proceselor înregistrate în anul 2018 se prezintă astfel: 
 

Soluţia instanţei de fond  
(nedefinitivă) 

Categorie TOTAL 

Favorabilă Nefavorabilă 

Pe rol 

Fond funciar 65 7 11 47 

HOTĂRÂRI  3 1 - 2 

DISPOZIȚII - - - - 

Ordine 1 1 - - 

Revendicare 
drepturi salariale 
Funcţionari publici 

3 1 1 1 

ÎNMATRIC.  
AUTOTURISME  

1 - - 1 

Contencios 
administrativ 

(anularea unor 
acte 

administrative, 
obligația de face)  

 

 

11 

altele 3 2 - 1 

Legea nr. 10 din 
2001 

1 1 - - 

Plângeri 
contravenţionale 

3 1 - 2 

Altele 12 2 4 6 

Total 92 16 16 60 

 

                       
 

 
Fig. 8: Situația proceselor de pe rolul instanțelor pe anul 2018 

 
5. Activitatea de emitere a ordinelor cu caracter individual şi/sau normativ:  
În anul 2018 au fost emise un număr de 244 ordine ale prefectului, înregistrarea, 

evidenţa şi aducerea la cunoştinţă a acestora fiind realizată de către funcţionarul desemnat 
cu atribuţii în acest sens, nefiind înregistrată nicio deficienţă sub acest aspect. 

Din punct de vedere al iniţierii acestora, situația se prezintă astfel: 
� Serviciul Juridic, Relaţii Publice și Resurse Umane: 115 de proiecte de ordin, din 

care: 
 - În domeniul gestionării resurselor umane: 53 de proiecte de ordin, având ca obiect 

stabilirea unor drepturi salariale, constituirea unor comisii de concurs/soluționare a 
acontestațiilor, încetarea/modificarea raporturilor de serviciu ale unor funcționari publici. 

- Alte domenii: 
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a. Constituirea grupurilor de lucru privind întocmirea amenajamentelor pastorale. 
b. Reorganizarea unor comisii locale pentru stabilirea dreptului de proprietate 

asupra terenurilor. 
c. Reorganizarea unor comisii din cadrul instituției, ca urmare a dinamicii de 

personal, respectiv ca urmare a expirării mandatului acestora (comisia de disciplină și comisia 
paritară). 

d. Constatarea încetării mandatului unor aleși locali. 
e. organizarea activității de apostilă 
f. organizarea activității de relații cu publicul 
g. organizarea activității de control la sediul primăriilor 
h. împuternicirea unor funcționari publici în vederea aplicării unor sancțiuni 

contravenționale 
i. desemnarea persoanelor care fac parte din rețeau SISOP 
j. Aprobarea Regulamentului de decontare a serviciilor turistice 
k. Participarea la proiectul „Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – 

standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit” SIPOCA 35, finanţat din Fondul Social 
Europeen (FSE), prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.   

� Corpul de control al Prefectului: 56 de proiecte de ordin. 
� Serviciul dezvoltare economică, monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, 

patrimoniu,  administrativ  şi achiziţii publice: 38 de proiecte de ordin. 
� Serviciul Public Comunitar Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple - 16 

proiecte de ordin 
� Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a 

Vehiculelor– 12 proiecte de ordin 
� Compartimentul financiar-contabilitate: 7 proiecte de ordin. 

 
 

Fig. 7: Situația proiectelor de ordine ale prefectului, pe compartimente ale 
Instituției Prefectului-Județul Covasna 

 
Întocmirea proiectelor de hotărâri de guvern şi înaintarea acestora către Ministerul 

Afacerilor Interne: au fost verificate un număr de 12 proiecte de acte normative inițiate de 
Consiliul Judeţean Covasna, în vederea supunerii spre aprobare Guvernului României. A fost 
întocmit un proiect de hotărâre de Guvern de către Prefectul Județului Covasna.  

 
6. Activitatea Comisiei de disciplină a judeţului Covasna  
Comisia de disciplină a Județului Covasna abilitată pentru analizarea și soluționarea 

sesizărilor privind faptele secretarilor unităților administrativ-teritoriale reclamate ca abateri 
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disciplinare a fost reorganizată prin Ordinul Prefectului Județului Covasna nr. 
151/27.07.2018, în conformitate cu dispozițiile HG nr. 1344/2007 privind normele de 
organizare si funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare, 
urmare a ședinței organizate de instituția noastră în data de 26.07.2018. 

În anul 2018 la nivelul Comisiei de disciplină a judeţului Covasna abilitată pentru 
analizarea și soluționarea sesizărilor privind faptele secretarilor unităților administrativ-
teritoriale reclamate ca abateri disciplinare nu a fost înregistrată nicio sesizare. 
 

7. Asigurarea secretariatului Comisiei județene pentru atribuirea/ 
schimbarea de denumiri:. 

Comisia județeană pentru atribuirea de denumiri este constituită prin Ordinului 
Prefectului Județului Covasna nr. 208/2017 și are următoarea componență: 

 -3 profesori de istorie;  
- 1 istoric,  
- 1 muzeograf. 
Secretariatul comisiei este asigurat de un consilier juridic din cadrul Serviciului Juridic, 

Relații Publice și Resurse Umane. 
În anul 2018, Comisia a avut 2 ședințe și a  emis un număr de 2 avize favorabile. 
 
8. Activitatea de contencios administrativ: total 11 cauze, din care: 

• 3 de acţiuni pentru anularea unor acteadministrative nerevocate/nemodificate, 
toate vizând anularea unor hotărâri ale consiliilor locale 

• 3 acţiuni promovate defuncţionari publici sau foştifuncţionari publici, având ca 
obiect revendicarea unor drepturi salariale. 

• 1 cauză având ca obiect obligația Serviciului public comunitar regim permise de 
conducere şi înmatriculare a vehiculelor-Covasna, de înmatriculare a unui autovehicul. 

• 1 cauză având ca obiect anularea unui ordin al prefectului privind încetarea 
mandatului unui primar, pe motiv de incompatibilitate 

• 3 cauze având ca obiect: 
- înlăturarea unor drapele arborate nelegal în Sala de şedinţe comună a Instituţiei 

Prefectului-Judeţul Covasnaşi Consiliului Judeţean Covasna  
- traducerea în limba maghiară a datelor postate pe pagina web a Instituţiei 

Prefectului-Judeţul Covasna 
- anularea unui permis de conducere eliberat nelegal. 

 
D. Urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu 
 
1. Aplicarea legilor fondului funciar 
Activitatea privind aplicarea legilor proprietăţilor, a fost executată de către funcţionarii 

publici din cadrul compartimentului Aplicarea actelor cu caracter reparatoriu, cât şi de către 
consilierul din cadrul Corpului de control al Prefectului, care are calitatea de membru în 
colectivul de lucru al Comisiei judeţene de fond funciar. Ultima reorganizare a Comisiei 
județene pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra terenurilor Covasna a fost 
aprobată prin Ordinul Prefectului Județului Covasna nr. 242/22.09.2015. Componența 
colectivul de lucru al Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate private 
asupra terenurilor Covasna a fost stabilită prin Ordinul Prefectului Județului Covasna nr. 
257/27.12.2017.  Colectivul de lucru a efectuat lucrările pregătitoare pentru desfăşurarea 
şedinţelor comisiei judeţene de fond funciar şi adoptarea hotărârilor prevăzute de lege, 
precum şi soluţionarea contestaţiilor. 

În principal s-au desfăşurat următoarele activităţi: 
• verificarea legalităţii propunerilor făcute de comisiile locale şi validarea sau invalidarea  

acestora; 
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• analizarea şi soluţionarea contestaţiilor formulate de cetăţeni împotriva modului de 
soluţionare a cererilor de către comisiile locale; 

• emiterea, modificarea titlurilor de proprietate  sau anularea titlurilor de proprietate; 
• redactarea documentelor necesare şi reprezentarea în justiţie, în litigiile având ca 

obiect reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole şi forestiere. 
• au fost acordate îndrumări secretarilor unităţilor administrativ teritoriale cu privire la 

aplicarea, şi interpretarea legislaţiei şi soluţionarea cererilor; 
În cursul anului 2018, au avut loc 8 de şedinţe ale Comisiei Judeţene pentru aplicarea 

legilor fondului funciar Covasna şi fiind adoptate 13 de Hotărâri ale Comisiei Judeţene 
Covasna. Colectivul de lucru al comisiei judeţene Covasna a fost convocată în 36 de şedinţe 
din care : 

- 28  privind terenuri agricole (15.01.2018, 19.01.2018, 23.01.2018, 05.03.2018, 
07.03.2018, 09.03.2018, 20.03.2018, 23.03.2018, 03.04.2018, 11.04.2018, 25.04.2018, 
04.05.2018, 15.05.2018, 24.05.2018, 05.06.2018, 13.06.2018, 19.06.2018, 13.07.2018, 
26.07.20108, 06.09.2018, 14.09.2018, 22.10.2018, 25.10.2018, 16.11.2018, 21.11.2018, 
26.11.2018, 12.12.2018, 19.12.2018) 

 - 8 privind terenuri forestiere, (07.02.2018, 17.04.2018, 25.06.2018, 15.07.2018, 
09.08.2018, 19.10.2018, 19.11.2018, 13.12.2018) 

 Au fost analizate 242 de documentaţii, din care 135 au fost introduse pe ordinea de zi 
a comisiei judeţene, iar 51 au fost restituite pentru completare, în lucru 56. Situaţia numerică 
pe comisii locale se regăseşte în anexele nr.2 a și 2b. 

În cadrul şedinţelor Comisiei judeţene Covasna au fost discutate 155 documentaţii din 
care: 145 pentru teren agricol şi 10 pentru teren forestier. 

Din totalul documentaţiilor analizate în şedinţele Comisiei Judeţene Covasna: 139 au 
fost admise, 12 admise parţial, 2 respinse, 1 respins parţial şi 1 s-a dispus punerea în 
executare a Sentinţei Civile. 

Au fost soluţionate 7 contestaţii din care 7 respinse. 
Documentaţiile înaintate spre validare de către comisiile locale au fost dezbătute în 

cadrul colectivului tehnic, după ce în prealabil acestea au fost verificate de către consilierii 
juridici din cadrul Compartimentului urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, 
conform repartizării efectuate de către şeful serviciului. 

În ceea ce priveşte situaţia aplicării art.36 din Legea nr.18/1991, în perioada 
01.01.2018 - 31.12.2018, au fost înregistrate următoarele date: 

- s-au emis 55 ordine privind atribuirea în proprietate a persoanelor îndreptăţite a unor 
terenuri  proprietate de stat din intravilanul localităţilor    

- nr. propuneri formulate de primării: 23  ( Baraolt, Băţani, Belin, Bixad, Bodoc, Brăduţ, 
Catalina,  Covasna, Dobârlău, Ghelinţa, Hăghig, Ilieni,  Malnaş, Moacşa, Ozun, Poian, Reci, 
Sânzieni, Târgu Secuiesc, Vâlcele, Valea Crişului,  Zagon, Zăbala) 

- s-a atribuit teren intravilan cu o suprafaţă totală de 21678 mp, în proprietatea a 120 
de beneficiari. 

Situaţia detaliată pe comisii locale se regăseşte în anexa nr.3. 
Au fost constituite, prin ordine ale prefectului, grupuri de lucru, în vederea întocmirii 

amenajamentelor pastorale la nivelul unităţilor administrativ teritoriale.  
Urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 231/2018 privind modificarea şi completarea 

Legii fondului funciar nr.18/1991, am întocmit 2 circulare către Comisiile locale de fond 
funciar, în vederea implementării în mod unitar a prevederilor impuse prin aceasta. De 
asemenea, am formulat 2 solicitări către Autoritatea Națională pentru Restituirea 
Proprietăților, în temeiul prevederilor art. 2, pct. a și b din Hotărârea Guvernului nr. 
572/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea 
Proprietăţilor, având ca obiect interpretarea unor prevederi legale   

Și în anul 2018 au fost întâmpinate dificultăți în activitatea comisiilor de fond funciar, 
datorită lipsei planurilor parcelare în format digital, fapt ce a determinat analizarea și 
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soluționarea unui număr redus de cereri formulate pentru terenuri extravilane, în marea 
majoritate fiind analizate propuneri de respingere. 
 

2. Aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate 
în mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 

În luna ianuarie 2018 figurau ca nesoluţionate, la nivelul judeţului Covasna, un număr 
de 497 notificări, toate înregistrate la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe. Ca urmare a 
demersurilor efectuate de către Instituţia Prefectului-Judeţul Covasna în vederea soluţionării 
acestor notificări, Primăria municipiului Sfântu Gheorghe a raportat întocmirea adreselor în 
vederea completării documentaţiilor, conform prevederilor art. 32 din Legea nr. 165/2013, 
într-un număr de 133 de dosare. În total dintre cele 497 notificări nesoluționate, în cursul 
anilor 2017 - 2018 au fost efectuate demersuri pentru soluționare într-un număr de 310 
dosare. În noiembrie 2018 figurau ca nesoluţionate, 481 de notificări. 

Au fost înaintate Instituției Prefectului județul Covasna un număr de 25 de dosare 
conținând dispoziții emise în temeiul Legii nr. 10/2001, dintre care 14 dispoziții de respingere 
a unor notificări și 11 dispoziții emise în vederea acordării de măsuri 
compensatorii/despăgubiri, dintre care 10 dispoziții au obținut avizul de legalitate. 

Au fost întocmite 12 răspunsuri la cereri și petiții adresate Instituției Prefectului județul 
Covasna, cu privire la aplicarea Legii nr. 10/2001. 

De asemenea, au fost întocmite răspunsuri la 10 cereri de informații de interes public 
formulate în temeiul Legii nr. 544/2001, care au vizat și aplicarea Legii nr. 10/2001. 

Totodată, au fost înaintate către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților 
12 raportări cu privire la dosarele întocmite în baza Legii nr. 10/2001, transmise de către 
autoritățile administrației publice locale și centralizate de către Instituția Prefectului județul 
Covasna, 12 raportări cu privire la stadiul soluționării notificărilor formulate în temeiul Legii 
nr. 10/2001 și 12 raportări cu privire la aplicarea măsurilor contravenționale prevăzute de 
Legea nr. 10/2001. 

În egală măsură, au fost efectuate verificări în vederea identificării situațiilor în care au 
fost soluționate în temeiul Legii nr. 10/2001, cereri ale moștenitorilor persoanelor care au 
avut calitatea de condamnați de război, conform unor hotărâri ale Tribunalului Poporului, în 
baza acțiunilor inițiate în acest sens de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Afacerilor 
Interne, cu privire la 950 de cazuri. 

Tot în cursul anului 2018 au fost efectuate verificări în vederea identificării situațiilor în 
care au fost soluționate în temeiul Legii nr. 10/2001, cereri ale unor persoane/moștenitorilor 
unor persoane care au fost expropriate și au primit despăgubiri, în baza Legii reformei agrare 
din anul 1921 (optanți), cu privire la 465 de cazuri. 

La nivelul Judeţului Covasna nu mai figurează ca nesoluționate cereri formulate în 
temeiul Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor 
romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase in Basarabia, 
Bucovina de Nord si Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de 
Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, 
respectiv al Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru 
bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi 
Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940. 

 
3. Aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţiicetăţenilor 

români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării 
Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940: la 
nivelul Judeţului Covasna nu mai figurează ca nesoluționate cereri formulate în temeiul Legii 
nr. 9/1998. 

 
4. Aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau 
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compensaţiicetăţenilor români pentru bunurile proprietatea acestora, 
sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia: la nivelul Judeţului Covasna nu mai 
figurează ca nesoluționate cereri formulate în temeiul Legii nr. 290/20 

E. Monitorizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate 
Atribuțiilor ce revin prefectului conform Legii nr. 340/2004 privind Instituția Prefectului 

și H.G. 460/2006 pe linia conducerii serviciilor publice deconcentrate și ale celorlalte organe 
ale administrației centrale organizate în teritoriu au fost realizate prin: 

- Prezentarea a 12 informări privind activitatea SPD-urilor precum şi a altor organe ale 
administrației centrale organizate în teritoriu, prin intermediul cărora s-a realizat analiza 
activității serviciilor publice deconcentrate privind realizarea obiectivelor prioritare și a 
indicatorilor de performanță, analiza problemelor de ordin general cu care se confruntă 
aceste servicii astfel încât, în limita cadrului legal, să se poată interveni în soluționarea 
acestora. 

În cursul anului 2018 în baza Ordinului prefectului nr. 75/2018 s-au efectuat 17 
acțiuni de îndrumare, verificare și control la nivelul serviciilor publice deconcentrate din 
județ, concretizate prin note raport în care au fost prevăzute: organizarea activităţii fiecărui 
SPD, îndeplinirea atribuţiilor conducătorului instituţiei conform prevederilor legale, 
deficienţele constatate, precum şi măsurile ce trebuiesc întreprinse cu termene și 
responsabilități pentru fiecare instituție în parte pentru remedierea acestora.  

 
1.Activitatea Colegiului Prefectural 
Activitatea Colegiului Prefectural (organul consultativ al prefectului în vederea realizării 

atribuțiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte 
organe ale administrației publice centrale) s-a desfășurat în concordanță cu tematicile 
specifice domeniului de activitate fiecărui serviciu deconcentrat, tematică aprobată în şedinţa 
din luna ianuarie 2018, adoptându-se Hotărârea nr.1/30.01.2018. 

Numărul şedinţelor de lucru 
În cursul anului 2018, Colegiul Prefectural a fost convocat prin ordin al prefectului în 

12 şedinţe lunare ordinare, în scopul realizării principalelor atribuţii prevăzute prin 
reglementările legale. Au fost prezentate 36 de rapoarte de analiză sau de informare, 
privind activitatea instituţiilor reprezentate în colegiu şi au fost prezentate planuri de acţiuni 
pentru realizarea obiectivelor derivate din programul de Guvernare. 

Numărul hotărârilor adoptate 
În cadrul Colegiului Prefectural au fost adoptate în cursul anului 2018 un număr de 

4 hotărâri, după cum urmează :  
Hotărârea nr.1 privind aprobarea Tematicii şedinţelor Colegiului Prefectural al 

judeţului Covasna pentru anul 2018; 
Hotărârea nr.2 privind aprobarea Planului de acţiuni al judeţului Covasna pe anul 

2018, privind realizarea obiectivelor din Programul de Guvernare 2018-2020;  
Hotarârea nr.3 privind aprobarea Planului de măsuri pentru executarea lucrărilor 

propuse de către SGA Covasna în anul 2018;  
Hotarârea nr.4 privind aprobarea Planului de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii 

DSVSA Covasna; 
Numărul serviciilor publice deconcentrate membre în Colegiul Prefectural 
În conformitate cu Regulamentul de organizarea şi funcţionare Colegiul Pefectural 

este compus din 36 de membrii: 15 servicii publice deconcentrate şi 21 de servicii publice 
reprezentând celelalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, 
care îşi au sediul în judeţul  Covasna.  

Numărul serviciilor publice deconcentrate care au prezentat rapoarte de activitate în 
cadrul sedineţelor de lucru ale Colegiului Prefectural 

  În cadrul şedinţelor care au avut loc în acest an au fost prezentate probleme aflate 
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2. Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor şi a situaţiilor financiare 
privind execuția bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate 

În conformitate cu art. 8 din Legea 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului în 
cursul anului 2018 au fost emise 14 avize pentru proiectele de buget pe baza notelor raport 
întocmite pentru fiecare instituţie în parte şi 43 de avize pentru execuţiile bugetare ale anului 
2018. 

 
3. Activitatea Comisiei  de Dialog Social a județului   
Este constituită la nivelul judeţului Covasna din 23 de membrii în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 62/2011, reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate ale 

în competenţa de soluţionare a instituţiilor şi autorităţilor publice reprezentate în teritoriu, 
dar şi probleme aflate în sfera de competenţă a instituţiilor de la nivel central. 

Au fost prezentate: 36 informări/rapoarte/analize prezentate în cadrul Colegiului 
Prefectural în anul 2018, astfel: 26 au prezentat câte o  informăre/raport/analiză; 4 câte 2 
informări; 12 nu au prezentat nicio informare. 

Dintre aceste rapoarte  menţionăm : 
-creşterea performanţei învăţământului - intensificarea activităţilor de educare şi 

consiliere a tinerilor şi planing familial, organizat de către instituţiile cu atribuţii în domeniu, 
pentru reducerea cazurilor de sarcini la persoane minore, în special  în comunităţile cu 
populaţie defavorizată, care generează cel mai mare număr de copii în sistemul 
instituţional;  

-intensificarea acţiunilor comune de pază desfăşurate de personalul silvic în 
colaborare cu efective de jandarmi şi poliţie pentru apărarea integrităţii fondului forestier şi 
protejarea vieţii personalului din silvicultură în faţa agresiunii persoanelor care taie, 
transportă şi comercializează ilegal material lemnos din fondul forestier proprietate publică 
sau privată, situate în special în zonele cu populaţie mare de romi;   

-refacerea lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare afectate şi continuarea realizării unor 
lucrări noi, în scopul protejării zonelor locuite şi a obiectivelor importante amplasate în zone de 
risc; 

-intensificarea măsurilor şi acţiunilor de prevenire a apariţiei şi extinderii Pestei Porcine 
Africane,  măsurile de prevenție actualizate, în conformitate cu prevederile din Planul de 
contingenţă şi verificarea îndeplinirii de sarcinilor ce revin fiecărei structuri implicate în 
controlul bolii;  

-verificarea atentă şi permanentă a modului de identificare și înregistrare a 
animalelor, importaţă deosebită fiind acotdată celor din specia suine, dar şi urmărirea 
atentă a mișcării animalelor vii; 

-un accent deosebit s-a pus pe verificarea şi controlul Asociaţiilor de Vânătoare şi 
pescuit sportiv, pentru intensificarea măsurilor de supraveghere a stării de sănătate a 
populaţiei de mistreţi din fondurile de vânătoare aflate în gestiune, pentru împiedicarea 
transmiterii virusului Prestei Porcine Africane prin acesti vectori. Deasemenea s-a dispus 
urmărirea modului de aplicare a recomandărior privind reducerea populaţiei de mistreţi;   

-aplicarea corectă a cadrului legal şi a reglementărilor în domeniul calităţii construcţiilor, 
a disciplinei în urbanism, comportării în timp a construcţiilor, avizării documentaţiilor tehnico 
economice pentru obiectivele finanţate din fonduri publice .   
  

Număr total de 
informări/raport/anal
iză prezentate la 
Colegiul Prefectural 
în anul 2018 

Instituţii care 
au prezentat 
o informare  
/raport 
/analiză 

Instituţii care 
au prezentat 
două 
informări  
/rapoarte 
/analize 

Instituţii 
care au 
planuri de 
măsuri in 
diferite 
domenii 

Instituţii care 
nu au 
prezentat 
informări/ 
rapoarte/anali
ze 

36 26 4 2 12 
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ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale 
reprezentate la nivel judeţean, reprezentanţi ai partenerilor sociali ai confederaţiilor sindicale 
la nivel judeţean, reprezentanţi la nivel judeţean ai confederaţiilor patronale. 

În anul 2018, Comisia de Dialog Social s-a întrunit în 4 şedinţe ordinare, în care au fost 
dezbătutu teme precum:Proiectul de modificare a Legii 62/2011, Proiectul de modificare a 
H.G. 1260/2011; Nemulţumirile salariaţilor din sănătate, dezbateri pe legea pensiilor, etc. 

Au fost făcute 5 intervenţii la ministerele de resort pentru rezolvarea problemelor 
semnalate.   

 
4. Acțiuni de protest 
În cursul anului 2018, au avut loc 2 greve de avertisment și 1 grevă generală, în funcţie 

de natura revendicărilor formulate de către protestatari, s-au transmis spre analiză şi 
competentă soluţionare ministerelor de resort.  

În anul 2018 nu au avut loc  pichetări ale Instituţiei Prefectului Judeţul Covasna. 
 
5. Activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele 

Persoanelor Vârstnice  
 Constituit la nivelul judeţului Covasna în conformitate cu prevederile H.G. 499/2004 

din: reprezentaţii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de 
specialitate ale administraţiei publice centrale reprezentate la nivel judeţean,  reprezentanţii 
ai administraţiei locale, reprezentanţi ai organizaţiilor/asociaţiilor de pensionari - s-a întrunit 
în cursul anului în 9 şedinţe în cadrul cărora au fost abordate teme în vederea asigurării 
informării permanente asupra problemelor de interes specific pentru persoanelor vârstnice. 

  
F. Modul de aplicare la nivelul judeţului a Programului de Guvernare 2018-

2020 conform HG 1/2018 pentru acordarea încrederii Guvernului 
 
 Pentru realizarea la nivelul județului Covasna a obiectivelor cuprinse în Programul de 

Guvernare a fost întocmit „Planul de acțiuni al județului Covasna pentru anul 2018”, 
document programatic, structurat pe domeniile cuprinse în Program. 

 Documentul a fost prezentat în ședința Colegiului Prefectural spre aprobare, fiind 
adoptat prin Hotărârea nr. 2/2018; monitorizarea acestuia realizându-se prin rapoarte 
semestriale. Numărul actorilor locali  implicaţi fiind de 43 SPD, UAT-uri, ONG-uri. 

În urma monitorizării Planului de acțiuni s-a constatat că în anul 2018 din totalul de  
483 acțiuni propuse nu au fost realizate 47, ceea ce reprezintă un procent de 10% 
nerealizate; comparativ cu anul 2017 când au fost 470 de acțiuni propuse şi nerealizate 52, 
un procent de 11%. 

Nerealizarea unor acțiuni propuse s-a datorat lipsei fondurilor, în special la realizarea 
lucrărilor de infrastructură de interes județean şi local precum şi datorită abrogării sau 
publicării cu întârziere a unor acte normative care au dus la suspendarea sau decalarea 
derulării unor lucrări şi reorganizării unor instituţii. 
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G. Managementul Situaţiilor de Urgenţă 
Prefectul, în calitatea sa de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii Urgenţă a 

desfăşurat activităţile specifice pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.  
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă prin instituţiile deconcentrate şi 

descentralizate componente, au acţionat pentru asigurarea unui climat corespunzător în 
judeţ. Un rol principal l-a avut Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, prin subunităţile de 
intervenţie subordonate, dar şi jandarmii şi militarii aparţinând Ministerului Apărări, care au 
participat activ la salvarea de vieţi omeneşti şi bunuri materiale din calea apelor în localităţile 
Baraolt, Chichiş şi Dobîrlău.   

Activităţile desfăşurate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă respectiv 
Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă s-au canalizat în această perioadă  pe două 
planuri: instituţional şi operaţional, acţionând oportun pentru îndeplinirea responsabilităţilor 
pe linia managementului situaţiilor de urgenţă prin coordonarea activităţii instituțiilor proprii.   

1.Numărul şedinţelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Pe parcursul anului 2018, membrii şi consultanţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii 

de urgenţă au fost  convocaţi în 27 şedinţe ordinare şi extraordinare, din care: 5 şedinţe 
ordinare şi 22 extraordinare, în cadrul cărora, au fost analizate unele stări de risc, de interes 
comun, au fost identificate soluţiile oportune pentru înlăturarea pericolelor şi au fost stabilite 
măsurile necesar a fi întreprinse pentru asigurarea unei stări de normalitate. 

Şedinţele ordinare s-au desfăşurat conform Planului anual de activitate al 
Comitetului, sedinţele extraordinare s-au desfăşurat în urma atenţionărilor/avertizărilor 
hidrometeorologice „cod roşu, portocaliu, şi galben” emise de structurile specializate, a 
situaţiei operative din judeţ referitoare la producerea unor situaţii de urgenţă ca urmare a 
manifestărilor unor tipuri de riscuri şi au avut la ordinea de zi analiza şi stabilirea măsurilor 
concrete de limitare a efectelor. 

În aceste şedinţe au fost analizate următoarele categorii de probleme : 
- consecinţele emiterii Codului Roşu de inundaţii, şi a Codului Portocaliu pentru diferite 

zone ale judeţului; 
 - planurile operative de acţiune în sezonul de iarnă şi de vară; 
- evacuarea populaţiei şi crearea unor breşe în diguri pentru limitarea pagubelor în 

intravilanul unor localităţi;  
- rapoarte de sinteză privind apărarea împotriva inundaţiilor, accidentelor la construcţii 

hidrotehnice şi a secetei hidrologice din judeţul Covasna;  
- listele privind gradul de afectare a gospodăriilor situate pe teritoriul comunelor 

Dobârlău, Chichiş şi Catalina; 
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- realizarea în regim de urgenţă la parametrii de calitate superioară a unor lucrări de 
refacere a infrastructurii de apărare, recalibrare, regularizare a mai multor cursuri de apă de 
pe teritoriul judeţului aflate în administrarea SGA Covasna precum şi a SGA Buzău; 

- situaţiile de urgenţă generate de animalele sălbatice; 
- prevenirea și limitarea extinderii virusului pestei porcine africane. 
2.Numărul hotărârilor adoptate  
Au fost adoptate 23 de hotărâri ale CJSU Covasna privind aprobarea de măsuri şi 

acţiuni care au fost repartizate şi transmise pentru punere în aplicare instituţiilor cu atribuţii 
în domeniu. În graficul de mai jos este prezentată evoluţia numărului de hotărâri adoptate de 
comitet în perioada 2015-2018. 
 
 
 
 

 
 

În urma fenomenelor hidro-meteorologice care au avut loc pe teritoriul judeţului, s-a 
procedat la evaluarea pe teren a gradului de afectare a clădirilor publice (şcoli, grădiniţe, 
cămine culturale), a locuinţelor, gospodăriilor şi a elementelor de infrastructură 0rutieră 
precum şi de apărare împotriva inundaţiilor.   

Comisiile de evaluare au întocmit 209 procese de evaluare pentru :  
-153 locuinţe şi gospodării, stabilind gradul de afectare al acestora în scopul acordării 

unor ajutoare de urgenţă;  
-37 de procese verbale pentru elemente de infrastructură rutieră, şcoli, grădiniţe, 

cămine culturale, aflate în domeniul public a 24 de unităţi administrativ teritoriale (2 
municipii, 2 oraşe şi 20 de comune),  precum şi în domeniul public al consiliului judeţean.   

În vederea înlăturării efectelor fenomenelor hidro-meteorologice care s-au manifestat în 
cursul anului 2018, pe teritoriul administrativ al judeţului Covasna în perioada menţionată,  
pentru finanţarea cărora au fost necesare fonduri ce depăşeau cu mult posibilităţile de 
acoperire din resurse locale, s-au întreprins demersurile legale pentru obţinerea fondurilor 
necesare finanţării lucrărilor de refacere fiind promovate proiecte de Hotărâre de Guvern, 
pentru alocarea unor sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2018.   

Urmare acestor demersuri au fost alocate următoarele sume: 
-Prin Hotărârea de Guvern nr. 514/12.07.2018 a fost alocată Consiliului Judeţean 

Covasna suma de 455,0 mii lei, necesară pentru refacerea a 3 obiective.   
-Prin Hotărârea de Guvern nr. 563/24.07.2018, au fost alocate sume pentru refacerea 

unui număr de 41 de obiective de infrastructură aflate în inventarul celor 2 municipii, a două 
oraşe - Baraolt, Întorsura Buzăului – 20 de comune precum şi 1 obiectiv din inventarul 

Anul  2015 2016 2017 2018 
Număr de  hotărâri 10 10 9 23 
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consiliului judeţean Covasna. Valoarea totală a fondurilor alocate în actul normativ menţionat 
se ridică la 16.906,00 mii lei.  

Situaţia fondurilor alocate, în perioada 2014-2018, de Guvernul României din Fondul de 
intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru finanţarea lucrărilor de 
refacere a obiectivelor de infrastructură aflate în inventarul unităţilor administrativ teritoriale 
din judeţul Covasna afectate de fenomenele hidrometeorologice, acordate bugetelor locale, 
este prezentată în graficul de mai jos: 

 
Suma alocată Număr act 

normativ 

 Nr. 
Crt. 

Anul  

   

1 2014 2.444,00 H.G. 805  
2 2016 6.901,00 H.G.752; 

H.G.975 
 

3 2018 17.361,00 H.G.514; 
H.G.563 

 

 

 
 

Stadiul lucrărilor de refacere a obiectivelor de infrastructură finanţate prin cele 
două hotărâri de guvern, este următorul :  

- au fost finalizate 33 obiective,  în valoare da cca. 3.433,00 mii lei,  
- sunt în curs de execuţie 16 obiective, în valoare da cca. 7.340,00 mii lei 
- sunt în procedura de achiziţie 11 obiective, în valoare da cca. 6.033,00 mii lei  
 - sunt în faza de proiectare şi/sau obţinere a autorizaţiei de construire: 3 obiective, în 

valoare da cca. 555,00 mii lei. 
 
3.Numărul ordinelor emise de prefect pe linia gestionării situaţiilor de urgenţă 
Au fost emise 8 Ordine emise de prefect, în calitatea sa de preşedinte al comitetului 

judeţean pentru situaţii de urgenţă: 
- Ordinul nr. 60 din data de 01.03.2018 privind actualizarea Comitetului Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă Covasna  
- Ordinul nr. 78 din data de 20.03.2018 privind constituirea Comisiei judeţene de 

verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi 
întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunii de scurgere a apelor 
mari 

- Ordinul nr. 138 din data de 28.06.2018 privind constituirea Cimisiei de constatare şi 
evaluare a pagubelor din domeniul agricol, produse de fenomenele hidrometeorologice 
periculoase pe teritoriul judeţului Covasna 
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- Ordinul nr. 144 din data de 23.07.2018 privind constituirea Comisiilor pentru 
reevaluarea gradului de afectare a gospodăriilor din localităţile Băcel, Lunca Mărcuşului şi 
Catalina 

- Ordinul nr. 168 din data de 29.08.2018 privind actualizarea Comitetului Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă Covasna 

- Ordinul nr. 174 din data de 14.09.2018 privind constituirea şi componenţa Comisiei 
de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare 
împotriva inundaţiilor de pe râurile şi afluenţii acestora din judeţul Covasna 

 
4.Planuri aprobate: 
� s-au elaborat următoarele planuri prin care s-au stabilit unele măsuri şi acţiuni 

preventive și de intervenţie: 

• Planul  de activităţi al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pe anul 
2019. 

• Planul de măsuri al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pentru 
perioada sezonului estival 2018;  

• Planul operativ de acţiune în judeţul Covasna pe timpul iernii 2018 – 2019. 
 

Centrul Local de Combatere a Bolilor  
Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice a pestei porcine africane în România şi 

ţările învecinate, creşterea numărului focarelor de boală în prima jumătate a anului 2018, 
cuprinzând 9 județe din țară, s-a impus convocarea membrilor Centrului Local de Combatere 
a Bolilor Covasna în 6 şedinţe pentru analizarea situaţiei, implementarea la nivel local a 
măsurilor adoptate de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă şi ANSVSA .  

În cadrul acestor şedinţe s-au stabilit următoarele măsuri: 
- la nivelul fiecărei UAT să fie organizate întruniri ale primarilor şi medicilor veterinari cu 

şefii de stâne, comercianţii de porci şi cetăţenii din comună crescători de porci în gospodăriile 
proprii cu scopul prezentării de către medicii veterinari a simptomelor şi modalităţilor de 
transmitere ale bolii, precum şi regulile de biosecuritate care trebuie respectate, pentru 
prevenirea apariţiei şi extinderii virusului Pestei porcine africane (PPA) şi pe teritoriul 
judeţului. 

- primarii UAT-urilorsă dispună în regim de urgenţă măsurile privind informarea 
populaţiei, pentru protejarea acesteia şi a animalelor domestice de atacul ţânţarilor; controlul 
vectorilor (ţînţari)  prin dezinsecţia periodică a adăposturilor, conform recomandărilor 
medicilor veterinari; distrugerea biotopurilor favorabile dezvoltării ţânţarilor şi păsărilor 
sălbatice.  

 În cadrul şedinţelor au fost adoptate 2 Hotărâri: 
-  Hotărârea nr.1/2018 privind aprobarea Planul de măsuri pentru prevenirea şi 

controlul Pestei porcine africane,  
 - Hotărârea nr. 2 privind actualizarea acestui plan ţinând seama de evoluţia situaţiei la 

nivel naţional şi zonal, în mediul domestic, la nivelul exploatațiilor comerciale și necomerciale, 
precum și controlul gestionării corecte a populaţiei silvatice de către gestionarii fondurilor de 
vânătoare, a tehnicilor, metodelor şi regulilor de recoltare a acestora, în condiţiile în care 
animalele sălbatice sunt vectori importanţi de transmitere a virusului PPAfr. 

În acelaşi context, al evoluţiei situaţiei epidemiologice, la nivel regional şi naţional, cu 
risc epidemiologic iminent pentru  România, fost analizată situaţia la nivelul judeţului 
Covasna, în scopul păstrării indemnităţii teritoriului judeţului şi faţă de alte boli decât Pesta 
Porcină Africană, cum sunt : Pesta micilor rumegătoare, Dermatoza nodulară a bovinelor, 
Gripa  aviară, Pseudopesta aviară Boala limbii albastre.  

În cazul depistării virusului West-Nile, confirmată de Institutul de Diagnostic și Sănătate 
Animală București la două cabaline, pe teritoriul  judeţului, au fost stabilite şi transmise 
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autorităţilor locale măsuri urgente în scopul protejării sănătăţii populaţiei şi animalelor 
domestice receptive. 

 
 
 
 
Activitatea de analizare şi propunere spre aprobare a Planurilor de intervenţie în caz de 

incendii de pădure, în conformitate cu prevederile pct. 1.2.6. din Ordinul Ministrului Apelor 
Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr.1.654/2000, privind aprobarea „Normelor de prevenire şi 
stingere a incendiilor din fondul forestier 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 
cu modificări şi completări ulterioare în cursul anului 2018 au fost avizate de Planurile de 
intervenţie în păduri şi organizarea apărării împotriva incendiilor de pe raza Ocoalelor Silvice 
Comandău, Covasna, Tălişoara şi Breţcu aflate în subordinea Direcţiei Silvice Covasna 
precum şi a Ocolului Silvic Privat Târgu Secuiesc.   

Activitatea de analizare şi emitere a avizului favorabil în conformitate cu prevederile HG 
1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, 
atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de 
urgenţă.    

A fost analizat şi emis Aviz favorabil în condiţiile prevederilor menţionate pentru 
proiectul Dispoziţiei primarului privind constituirea Comitetului local pentru situaţii de urgenţă 
din municipiul Târgu Secuiesc.   
 

H. Monitorizarea activităţilor desfăşurate în judeţ pentru asigurarea ordinii 
publice. 

Prefectul județului a fost informat asupra măsurilor/acțiunilor pe linia ordinii publice, 
desfășurate de către structurile de ordine publică, respectiv IPJ, IJJ,  precum și asupra 
stadiului realizării acestora în cadrul Planului de acţiuni întocmit la nivelul judeţului în anul 
2018. 

Monitorizarea activităților desfășurate în județ pentru asigurarea ordinii publice s-a 
realizat: prin informările prezentate în cadrul Colegiului Prefectural de către IPJ, IJJ, 
referitoare la activitatea desfăşurată pentru asigurararea ordinii publice la nivelul judeţului 
Covasna şi prin acţiunile cuprinse în Planul de acţiuni pe anul 2018, precum: 

- creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea 
persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa 
transporturilor,  

- prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere, 
destructurarea grupurilor/grupărilor infracţionale, 

- prevenirea producerii evenimentelor şi reducerea numărului victimelor şi pagubelor, 
prin asigurarea transparenţei activităţilor şi rezultatelor, precum şi informarea publcă 
corespunzătoare, 

- armonizarea standardelor operaţionale şi a procesului de planificare şi acţiuni în 
situaţii de urgenţă prin perfecţionarea sistemului de colaborare şi cooperare cu administraţia 
publică locală, cu dezvoltarea complementării şi disponibilităţii celorlalte forţe ale M.A.I., cât 
şi din alte ministere, 

- monitorizarea executării a pazei şi protecţiei instituţionale şi realizarea în bune 
condiţii a misiunilor de pază, protecţie şi intervenţie a acţiunilor critice. 

 
I. Activităţi pentru urmărirea modului de aplicare a unor acte normative 
 
1.Aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 pentru creşterea siguranţei în 

unităţile de învăţământ, cu modificările ulterioare 
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Analiza protecţiei unităţilor şcolare pentru prevenirea violenţelor în şcoli a fost realizat 

trimestrial prin rapoarte privind modul în care se asigură protecţia unităţilor de învăţământ 
din judeţul Covasna. În anul 2018, Grupul Judeţean s-a întrunit pentru „Analiza modului în 
care a fost asigurată protecţia unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar  2017-
2018 la nivelul judeţului Covasna” iar sub autoritatea prefectului a fost elaborat „Sistemul 
cadru de asigurare a protecţiei unităţilor şcolare, a siguranţei elevilor şi personalului didactic” 
– document reactualizat pentru anul şcolar 2017 – 2018.   

În anul şcolar 2017-2018, au fost verificate 311 unităţi şcolare (grădiniţe, şcoli 
generale, licee). Rezultatele constate au concluzionat următoarele: 

- infracţiunile sesizate au crescut în comparaţie cu anul şcolar precedent, cu 8 fapte 
sesizate,  

- faptele penale sunt comise în incinta unităţilor şcolare, fiind cu 8 mai multe faţă de 
anul şcolar precedent,  

- ponderea infracţionalităţii în şcoli este deţinută de o faptă de infracţiunile de lovire şi 7 
infracţiuni de furt, 

- au fost constatate acte de violenţă: 1 din partea profesorilor, 7 din partea elevilor 
înregistrându-se 11 victime din partea elevilor (cu 6 mai mult faţă de anul şcolar precedent). 

La nivelul judeţului Covasna, situaţia criminalităţii în unităţile de învăţământ cunoaşte o 
creştere semnificativă, fiind totuşi sub control, fiind înregistrate fapte penale care de cele mai 
multe ori se finalizează cu retragerea plângerii şi soluţii de clasare, fiind comise în principal în 
incinta şcolilor şi în cadrul procesului de învăţământ.  

Comisia mixtă de control pentru efectuarea de controale în locurile în locurile 
şi mediile în care se produc, se comercializează, se utilizează sau se consumă 
substanţe sau produse noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele 
decât cele reglementate   

La nivelul judeţului a fost constituită Comisia mixtă de control din judeţul Covasna 
pentru efectuarea de controale în locurile în locurile şi mediile în care se produc, se 
comercializează, se utilizează sau se consumă substanţe sau produse noi cu efecte 
psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate. 

Pentru aplicarea măsurilor la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale a fost întocmit 
„Programul de măsuri pentru combaterea comercializării şi consumului 
substanţelor/produselor noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii” prin care se  
coordonează şi monitorizează acţiunile realizate la nivel naţional pentru prevenirea 
consumului de substanţe/produse noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii . 

În urma verificărilor constatate au fost aplicate 19 sancțiuni contravenționale în valoare 
de  30.000 lei, iar sinteza acţiunilor realizate la nivelul judeţului Covasna a fost  transmisă 
semestrial către Agenţia Naţională Antidrog. 

 
2.Aplicarea dispoziţiilor H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului 

pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului 
pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018 

În anul şcolar 2017-2018, datorită multiplelor modificări ale legislaţiei, privind 
programul de distribuire a produselor lactate, de panificaţie precum şi a fructelor în şcoli, 
parcurgerea de către Consiliul Judeţean Covasna a procedurii de achiziţie a necesitat un 
interval de timp. În luna august 2018 a fost demarată procedura de achiziţie publică de 
Consiliul Judeţean Covasna, procedura fiind anulată administrativ în luna octombrie 2018 de 
către Comisia de evaluare a ofertelor din cadrul instituţiei, fiind demarată o nouă procedură.  

 
3.Implementarea Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor 

Defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare POAD 
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În conformitatea cu prevederile H.G. nr. 799/2014 şi H.G. nr. 627/2015 privind 
implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate în cursul anului 
2018 au fost cerute clarificări pentru comunele care au avut compensări intrajudețene 
(Hăghig, Vâlcele) pentru POAD 2014; au fost solicitate informații despre grupurile țintă care 
urmează a fi încadrate ca beneficiari al POAD 2017; datele solicitate fiind transmise autorității 
de management al POAD.  

În cursul anului Ministerul Fondurilor Europene a desfășurat o misiune de control 
privind eligibilitatea unor persoane beneficiare de pachete de alimente POAD 2016;  pentru 
comunele Bixad, Boroșneu Mare, Reci și Brăduț; iar conform metodologiei de verificare au 
fost verificate comunele Brăduț, Aita Mare și Reci. 

În urma controalelor și verificărilor la comunele supuse verificărilor, nu au fost 
identificate nereguli cu privire la implementarea programului. 
 

J. Alte activităţi 
1. Participarea la efectuarea acţiunilor de control în domeniul situaţiilor de 

urgenţă 
- Comisia judeţeană de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de ape 

şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunii de 
scurgere a apelor mari la nivelul judeţului  Covasna - această acţiune a avut la bază tematica 
stabilită şi transmisă de către Comitetul Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul 
Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.  

În anul 2018 au avut loc 49 acţiunii de verificare a celor 33 cursuri de apă, a fost 
întocmit un Proces verbal privind modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au 
fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de 
scurgere a apelor. Procesulul verbal a cuprins: stadiul lucrărilor de întreţinere, deficienţele 
constatate precum şi un plan de măsuri cu termene şi responsabilităţi de remediere, acesta 
fiind înaintat Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă.  

 
- Comisia de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor  hidrotehnice cu rol 

de apărare împotriva inundaţiilor de pe râurile şi afluenţii lor din judeţul Covasna - a urmărit 
verificarea în teren a modului în care au fost realizate măsurile şi lucrările stabilite la 
verificările efectuate în anul 2017, constatând că din cele 9 măsuri stabilite, 6 măsuri au fost 
realizate integral şi 3 măsuri realizate parţial.  
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De asemenea în timpul verificărilor au fost constatate unele probleme pentru care au 
fost stabilite 17 măsuri cu responsabilităţi şi termene de realizare, probleme consemnate 
cuprinse în procesele verbale încheiate. 

 
2. Rezolvarea solicitărilor adresate instituţiei de către alte entităţi 
 
Relaţia cu administraţia publică locală şi autorităţi ale administraţiei publice centrale 

(ministere, agenţii guvernamentale, etc.) s-a concretizat prin întâlniri, adrese, circulare, etc., 
prin care s-au transmis instituţiilor centrale rapoarte, sinteze, informări şi analize în legătură 
cu activitatea desfăşurată, sau anumite aspecte ale activităţii, astfel:  

- situaţia spaţiilor de cazare, săli de conferinţe disponibile la nivelul judeţului pentru 
organizarea de reuniuni, conferinţe pe perioada deţinerii preşedinţiei de către ţara noastră a 
Consiliului U.E. 

- situaţia centralizată a proiectelor, manifetărilor şi activităţilor programate a fi 
organizate la nivelul judeţului Covasna cu ocazia aniversării Centenarului României şi a 
Primului Război Mondial; 

- situaţia necesarului de locuinţe sociale la nivelul UAT-urilor din judeţ; 
- lista investiţiilor prin POR 2014-2020 aflate în desfăşurare, la nivelul autorităţilor 

publice locale; 
- lista copiilor familiilor afectate de inundaţii pentru a beneficia de tabără gratuită 

organizată în judeţul Buzău; 
- circulare: privind urgentarea achiziţiei noilor formulare ale atestatelor de producători 

şi carnetelor de comercializare; acordarea atenţiei în vederea demarării campaniei de 
depunere a cererilor unice de plată pentru toţi fermierii din judeţ; informării cetăţenilor 
asupra campaniei de vaccinare antirabică, acţiune gratuită şi obligatorie, independent de 
microciparea câinelui,  colectării de date privind capacitatea serviciilor publice de asistenţă 
socială, de a utiliza tehnologiile informaţionale şi de comunicaţie (TIC) - prin completarea on-
line a unui chestionar precum şi a colectării de date privind stadiul implementării strategiei 
naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi 2016-2020”,  

- intervenţii la Ministerul Mediului în vederea obţinerii derogării de la statutul de specie 
strict protejată pentru urs; 

 -invitaţii către autorităţile administraţiei publice locale, serviciilor publice 
deconcentrate, celorlalte organe ale administraţiei centrale organizate la nivelul judeţului  
Covasna, la manifestările, festivităţile organizate de Instituţia Prefectului - Judeţul Covasna, 
în teritoriu.  
 

V.SUPORT DECIZIONAL 
 

1. Controlul intern managerial, registrul riscurilor, registrul procedurilor 
Cu privire la activitatea de control managerial, aceasta s-a desfășurat în conformitate cu 

prevederile Ordinului 400/2015 și a Ordinului 600/2018, în baza cărora au fost emise Ordinul 
Prefectului Ordinului nr. 22/2017 privind actualizarea Comisiei de monitorizare, coordonare şi 
îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial 
și a Ordinului Prefectului 230/2018 privind aprobarea Comisie de monitorizare.  
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Activitatea a presupus întocmirea raportului de evaluare pentru anul 2017, întocmirea 
registrul de riscuri, a raportului privind stadiul de implementare a activităților prevăzute in 
programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, întocmirea programului 
anual de dezvoltare, întocmirea de procese verbale ale comisiei de monitorizare, adrese și 
informări cu privire la sistemul de control intern managerial. 

Întreaga activitate a controlului intern/managerial a fost edificată prin situația sintetică 
rezultată ca urmare a autoevaluării realizate la nivelul Instituției Prefectului precum și a 
Raportului asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2017. 
 

2. Audit intern 
Gestionarea operațiunilor generate de misiunea de audit desfășurate la nivelul 

Instituției Prefectului-Județul Covasna de către o echipă de audit din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne -Direcția Audit Public Intern, în perioada 19.02.2018-06.04.2018, a avut ca 
teme: 

- Buget și evidență financiar-contabilă  
-Procesul electoral; Alegerile locale din luna iunie 2016, Alegerile pentru Senat și 

Camera Deputaților din luna decembrie 2016 
- Gestionarea patrimoniului. 
 Pe perioada misiunii de audit au fost puse la dispoziția echipei de audit documentele 

solicitate și s-a acordat consultanță de specialitate, în domeniul de competență al domeniilor 
auditate. 

Urmarea recomandărilor formulate de echipa de auditori la nivelul instiuţiei au fost 
implementate o mare parte din măsuri, rămînînd o serie de măsuri pentru care s-a solicitat 
prorogarea temenului de implementare pentru lipsa personalului din compartimentul 
financiar-contabilitate. 
 

3. Etică şi conduită 
Sunt afișate la sediul instituției Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a 

funcţionarilor publici și Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului 
contractual din autorităţile şi instituţiile publice. 

Nu au fost semnalate încălcări ale normelor de conduită etică de către funcționarii 
publici și personalul contractual din cadrul Instituției Prefectului-Județul Covasna. 

S-au întocmit rapoarte trimestriale și semestriale privind respectarea normelor de 
conduită de către funcţionarii publici și personalul contractual din cadrul Instituţiei 
Prefectului-judeţul Covasna. Rapoarte au fost transmise către Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici (ANFP), la termenele şi în forma standard stabilite prin instrucţiuni de 
ANFP. 
 

4.Protecţia informaţiilor clasificate 
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.585/2002 şi Hotărârea Guvernului nr. 

781/2002  pe această linie au fost realizate următoarele activităţi: 
- au fost întocmite 4  ordine ale prefectului referitoare la actualizarea listei funcţionarilor 

publici cu acces la informaţii clasificate,  
- au fost inventarieate documentele şi actele normative ce conţin informaţii clasificate la 

nivelul instituţiei,  
-au fost realizate 4 sesiuni de pregătire profesională pe linia protecţiei informaţiilor 

clasificate conform Planului de pregătire profesională pe linia protecţiei informaţiilor 
clasificate,   

- a fost realizată inventarierea ştampilelor şi sigiliilor din instituţie a cărei centralizarea a  
fost transmisă MAI,  

- au fost întocmite legitimaţii de acces în zonele de securitate pe nivele de secretizare, 
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- au fost emise autorizaţiile de acces la informaţii clasificate pentru nivelul de acces 
secret de serviciu, iar pentru cele pentru nivelul strict secret şi secret au fost transmise 
documentele necesare prelungirii lor către SIPI. 

În conformitate cu prevederile OMAI 810/2005 pentru aprobarea Normelor de aplicare 
a standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în sistemele informatice şi de 
comunicaţii INFOSEC – în instituţiile MAI au fot elaborate documentele necesare acreditării 
sistemelor informatice şi de comunicaţii ce prelucrează informaţii clasificate, procesul de 
autorizare fiind finalizat. Au fost acreditate calculatoarele care procesează informaţii 
clasificate, respectându-se procedurile operaţionale de securitate. De asemenea, în 
conformitate cu cerinţele minime INFOSEC pentru sistemele informatice şi de comunicaţii din 
MAI, în baza Planului de testare  privind modul de aplicare a măsurilor de protecţie a SIC au 
fost efectuate verificări ale staţiilor de lucru care stochează, procesează sau transmit 
informaţii clasificate, în urma verificărilor efectuate nefiind constatate nereguli. 

5. Prevenirea şi combaterea corupţiei 
Cu privire la activităţile privind punerea în aplicare a prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 

86/2013 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei în cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne, respectiv a prevederilor Ordinului MAI nr. 72/2017 privind 
aprobarea Planului de integritate pentru implementarea,  la nivelul Ministerului Afacerilor 
Interne, în perioada 2017-2020, a Strategiei naţionale anticorupţie s-au desfăşurat 
următoarele activităţi: 

- au fost organizate de către reprezentanții Direcției Generale Anticorupție din cadrul 
MAI -Serviciul Anticorupție Covasna 2 sesiuni de instruire, cu funcționarii publici și 
contractuali noi anagajați, respectiv cu funcționarii publici de conducere din cadrul Instituției 
Prefectului-Județul Covasna; 

- la nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conduce și Înmatriculare a 
Vehiculelor Covasna a fost implementat un sistem de monitorizare audiovideo a probei 
practice pe autovehiculele de examen;  

- identificarea și gestionarea cu eficacitate a riscurilor și vulnerabilităților la corupție 
aferente activității de eliberare a pașapoartelor simple, precum și identificarea formelor și 
instrumentelor suplimentare de reducere a riscurilor inerente prin informarea, conștientizarea 
și responsabilizarea personalului propriu asupra factorilor de risc care pot genera sau favoriza 
corupția;  

- deservirea cetățenilor cu profesionalism, aplicarea  de tratamente egale tuturor 
persoanelor, fără discriminări, manifestarea unei atitudini politicoase, respectuoase, folosirea 
unui limbaj adecvat, formularea de răspunsuri complete și corecte în relația cu publicul, 
realizarea unui echilibru între drepturile cetățenilor și interesul instituției; 

- garantarea și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, 
în special dreptul la viață intimă, familială și privată, cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal, păstrarea confidențialității și securității datelor cu caracter personal 
prelucrate în condițiile legii, inclusiv după încetarea activității de prelucrare a acestor date. 
 

VI. SERVICII PUBLICE COMUNITARE 
1.Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi EvidenţaPaşapoartelor 

Simple 
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În perioada analizată s-a urmărit realizarea obiectivelor stabilite la nivelul serviciului, ce 
derivă din legislaţia specifică precum şi din Programul de măsuri pentru combaterea 
birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul aprobat prin H.G nr. nr. 1723/2004, Strategia 
Naţională Anticorupție 2016 – 2020, aprobata prin H.G nr.583/2016, Ordinul Secretariatului 
General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al 
entităților publice. 

Activitatea serviciului în anul  2018 s-a axat pe deservirea în condiţii cât mai bune a 
cetăţenilor, crearea unei imagini pozitive a serviciului, creşterea răspunderii personalului în 
executarea activităţilor zilnice precum şi  perfecţionarea pregătirii acestuia. 

 Activităţi executate de Compartimentul Emitere, Evidenţă Paşapoarte şi Probleme de 
Migrări Activitatea de lucru cu publicul  

Numărul cererilor de eliberare a paşaportului primite la sediul serviciului a fost de 
11.236, din care: 

-cereri pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic:                      6.068 
-cereri pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic cu menţionarea 
 domiciliului în străinătate:                                                                      75 
-cereri pentru eliberarea unui paşaport simplu temporar:                       5.064 
-cereri pentru eliberarea unui paşaport simplu temporar cu menţionarea 
domiciliului în străinătate:                                                                       29  
Comparativ, numărul  cererilor primite în anul 2018 a crescut cu 1.960 cereri, respectiv 

21,12% faţă de anul 2017. 

 
 

Au fost operate în baza de date un număr de 682 pierderi, furturi sau  deteriorări ale 
paşaportului anterior, astfel: 

-pierderi: 676, din care 44 paşapoarte valabile; 
-furturi: 1; 
-deteriorări: 5 din care 3 pașaporte valabile (față de 483 pierderi, furturi sau deteriorări 

ale documentului de călătorie anterior, din care 49 pașapoarte valabile, înregistrate în anul 
2017) și au fost încheiate 45 procese-verbale de constatare a contravenţiei şi de aplicare a 
sancţiunilor (față de 47 procese-verbale încheiate în acest sens în anul 2017). 
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De asemenea, au fost primite şi înregistrate 356 cereri pentru eliberarea adeverinţei 

referitoare la limitarea exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate ori privind istoricul 
paşapoartelor deţinute, mai puține cu 38 cereri faţă de anul 2017. 

Activitatea de soluţionare a cererilor 

 

Au fost soluţionate pozitiv 356 cereri de eliberare a adeverinței, 11.234 cereri de 
eliberare a pașaportului depuse la ghișeul serviciului, precum și 686 cereri depuse la  
misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, iar 6 cereri de eliberare a unui 
pașaport simplu electronic/temporar au fost refuzate. În aceste cazuri, decizia de respingere 
a fost comunicată solicitanților în scris, în termenul legal de soluționare a cererii. 

De asemenea, au fost soluționate pozitiv 195 cereri de eliberare a pașaportului cu 
menționarea domiciliului în străinătate, depuse la misiunile diplomatice și oficiile consulare 
ale României în străinătate sau la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența 
Pașapoartelor Simple mun. București, de către solicitanți fără domiciliu anterior în România 
ori cu ultimul domiciliu din România în mun.București, care ne-au fost repartizate de către 
Direcția Generală de Pașapoarte în acest scop și care ulterior au fost transmise/urmează a fi 
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transmise la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașappartelor Simple al 
mun.București, în vederea clasării, după caz, precum și 34 cereri de eliberare a unui pașaport 
simplu electronic, depuse la alte servicii publice comunitare pentru eliberarea și evidența 
pașapoartelor simple, de către solicitanți care au domiciliul în jud.Covasna.  

Pentru solicitanţii care figurau în evidenţa serviciului cu mapă de paşapoarte, s-a 
procedat la scanarea conţinutului acestora şi a formularelor de cerere, după aprobarea lor. 
Pentru mapele  nou întocmite au fost completate  opise, iar pentru mapele opisate anterior 
s-a procedat la completarea lor cu înscrisurile introduse ulterior în acestea. 

După personalizare, cele 5.093 paşapoarte simple temporare au fost predate la ghişeu 
pe bază de condică. În cazul paşapoartelor simple electronice, după primirea  lor de la 
C.N.U.P.P.E şi recepţia acestora, s-a procedat la predarea lor la ghişeu, pe bază de condică, 
de către comisia de recepţie.Urmare a cererilor primite, la ghişeul serviciului au fost livrate 
solicitanţilor un număr de  8.843 paşapoarte, astfel: 

-paşapoarte simple electronice:                                                             3.861 
-paşapoarte simple temporare:                                                              4.982, 
 iar un număr de 872 paşapoarte simple electronice au fost livrate titularilor prin curier 

(față de 7.621 pașapoarte livrate solicitanților la ghișeu și 593 pașapoarte livrate titularilor 
prin curier în anul 2017). 

 

 
Cererile şi documentele care au stat la baza eliberării paşapoartelor pentru un număr de 

2.702 solicitanţi care s-au adresat serviciului în temeiul art.15 alin.2) şi 3) din Legea 
nr.248/2005, au fost transmise  serviciilor de profil de la domiciliul acestora, după livrarea 
paşapoartelor la titulari (față de 2.386 cereri în anul 2017).  
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Cererile pentru eliberarea paşaportului cu menţionarea domiciliului în străinătate au fost 

verificate şi soluţionate conform procedurii de lucru pe această linie. Aceste cereri, precum şi 
cererile de eliberare a paşaportului simplu electronic depuse la misiunile diplomatice ori 
oficiile consulare ale României, de către cetăţenii români cu domiciliul în România, au fost 
luate nominal în evidenţă, prin înscrierea  în registrul special întocmit în acest scop. În cazul 
a 183 cetăţeni români care şi-au stabilit domiciliul în străinătate şi nu figurau în baza de date 
privind evidenţa persoanelor cu acest statut, au fost efectuate notificări în acest sens către 
Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor de la ultimul domiciliu din 
România al solicitanților (față de 115 notificări efectuate în anul 2017).În vederea actualizării 
bazei de date, pentru 180 persoane cărora li s-a eliberat paşaport şi care nu figurau în baza 
de date privind evidenţa persoanelor ori care figurau cu alte date de identitate, au fost 
întocmite notificări către Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor de la domiciliul 
solicitanților, însoţite de copii ale documentelor de stare civilă corespunzătoare (față de 185 
notificări efectuate în anul 2017). 

În cazul adeverinţelor, după verificarea, redactarea, avizarea şi aprobarea lor, acestea 
au fost predate pe bază de condică la ghişeul serviciului unde, după eliberarea lor, s-a 
procedat la scanarea exemplarului nr.2 şi la întocmirea ori completarea opisului din mapa de 
paşapoarte, după caz. Activitatea pe linia prelucrării datelor cu caracter personal, altele decât 
cele rezultate din primirea şi soluţionarea cererilor de eliberare a paşaportului şi 
adeverinţelor. La solicitarea scrisă a instituţiilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice ori 
evidenței persoanelor au fost efectuate verificări în evidenţe şi comunicări scrise  cu privire la 
7 persoane, în conformitate cu prevederile legale (față de 16 persoane în anul 2017). 

Pentru 43 cereri de restabilire a domiciliului în România, cu privire la 46 de persoane 
primite de la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor în vederea 
avizării, s-a procedat la efectuarea verificărilor şi menţiunilor corespunzătoare în evidenţe, la 
scanarea documentelor şi a conținutului mapelor, iar ulterior la anularea paşapoartelor în 
baza de date (față de 42 cereri primite în anul 2017, cu privire la 44 persoane).  
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La solicitarea scrisă a altor servicii publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa 

paşapoartelor simple, au fost scanate şi transmise un număr de 262 mape de paşapoarte 
(față de 178 mape de pașapoarte transmise în anul 2017). 

 
Au fost efectuate în idis un număr de 1.977 observaţii (față de 3.919 observații 

efectuate în anul 2017), iar în cazul persoanelor care posedau mapă de paşapoarte s-a 
procedat şi la scanarea conţinutului acestora; de asemenea, au fost scoase din arhivă pentru 
scanat 893 mape constituite în anul 2003 (față de 940 mape scoase pentru scanat în anul 
2017). 



 43 

 
 
Activitatea pe linie de gestiune – s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile 

instrucţiunilor şi  a procedurilor pe această linie. 
În procesul de personalizare a paşapoartelor simple temporare au fost constatate  20 

rebuturi tehnologice și 1 rebut de emitere (față de 31 rebuturi tehnologice în anul 2017) și 5 
rebuturi folie holografică (față de 256 rebuturi în anul 2017), iar în privinţa paşaportului 
simplu electronic nu au fost constatate  rebuturi de emitere. 

În urma inventarierilor semestriale a formularelor cu regim special, a paşapoartelor 
temporare și a foliei holografice aflate în depozit şi asupra diverşilor deţinători, desfăşurată în 
anul 2018, în conformitate cu normele metodologice privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii patrimoniului în unităţile m.a.i., precum şi cu ocazia inventarierilor lunare a 
paşapoartelor temporare și a foliei holografice, nu au fost constatate  plusuri sau minusuri în 
gestiune. 

Activităţi desfăşurate de compartimentul informatic 
Au fost desfăşurate activităţi cu caracter permanent, respectiv: 
-administrarea locală a sistemului informatic pe probleme de paşapoarte; 
-asigurarea funcţionării echipamentelor informatice; 
-rezolvarea erorilor/problemelor apărute la nivelul sistemului informatic; 
-gestiunea materialelor de comunicaţii şi informatică; 
-gestionarea staţiilor de lucru, a utilizatorilor şi rolurilor acordate acestora. 
-participarea la operaţiunile de mentenanţă/service, efectuate de specialiştii firmelor 

S&T şi Gemalto, asupra echipamentelor informatice din cadrul proiectului ePass; 
A fost remis Direcţiei Generale de Paşapoarte, în vederea anulării acestuia,1 dispozitiv 

de autentificare tip USB token, ca urmare a încetării  raporturilor de serviciu a utilizatorului. 
Aplicaţia IDIS a fost modificată prin aplicarea a 4 patch-uri de server,              instalate 

de personalul SCTI din cadrul DGP. Modificările aduse aplicaţiei, sunt următoarele: 
posibilitatea colectării seriei de colant ce se aplică pe paşaportul temporar emis de MAE. 

Noua generaţie de paşapoarte temporare emise de MAE, presupune ca atât pe colante cât şi 
pe blanchete, să fie pretipărite serii unice, astfel încât seria blanchetei va fi diferită de seria 
colantului;în vederea optimizării procesului de preluare cereri s-a modificat/inactivat anumite 
câmpuri din paginile „Informaţii suplimentare”, „Informaţii despre familie”, „Solicitant”, 
„Captare fotografie” şi „Documente justificative”; schimbarea valabilităţii paşaportului 
electronic;includerea fotografiei din baza de date EVP pe fluxul de preluare a cererilor la 
etapa de Preluare fotografie; 

Toate aceste modificări au fost luate la cunoştinţă de personalul serviciului, pe bază de 
semnătură. 
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În data de 23.04.2018, în vederea casării unor echipamente informatice puse             
la dispoziţie de RA-APPS pentru emiterea paşapoartelor simple, ulterior fiind transferate către 
CNIN, au fost întocmite liste cu acestea şi transmise Direcţiei Generale de Paşapoarte. 

Au fost raportate unităţii help-desk un număr de 36 sesizări/solicitări de soluţionare a 
problemelor apărute la nivelul sistemului informatic de emitere şi gestiune a paşapoartelor, 
după cum urmează: 

-3 solicitări livrare set cartuşe rezervă pentru imprimanta Trigenion; 
-1 solicitare livrare cartuş rezervă pentru imprimanta Trigenion; 
-1 solicitare revocare/suspendare acces la domeniul Passport; 
-2 solicitări acordare acces la domeniul Passport + roluri IDIS; 
-2 solicitări acces utilizator la portalul DEPABD. 
-10 solicitări conexare mape; 
-6 sesizări cu privire la nefuncţionalitatea aplicaţiei IDIS;  
-2 sesizări cu privire la nefuncţionalitatea comunicaţiei; 
-4 sesizări lipsă conexiune cu EVP; 
-1 solicitare modificare stare paşaport; 
-1 solicitare modificare câmp „Colecţie”; 
-1 solicitare modificare mapă. 
-2 sesizări de natură tehnică – aparatură defectă; 
Începând cu data de 19.06.2018, săptamânal, au fost efectuate demersurile necesare 

transmiterii adreselor CRDS prin intermediul platformei de e-mail, dedicată acestor 
comunicări, conform instrucţiunilor transmise de D.G.P. 

S-au efectuat lunar operaţiuni de mentenanţă/revizie/service, după caz,             pentru 
completul de tipărire paşapoarte temporare, de către personalul  abilitat al firmei „S&T”, 
ocazie cu care, în lunile mai şi decembrie, a fost înlocuită imprimanta deoarece nu mai 
funcţiona corespunzător.  

Aceste operaţiuni de mentenanţă/revizie/service s-au consemnat într-un raport avizat 
de şeful serviciului.  

S-a tipărit lista cu paşapoartele emise şi neînmânate titularilor şi confruntate cu stocul 
existent în ghişeu, nefiind constatate neconcordanţe în acest sens. În urma acestor verificări 
s-au anulat 6 paşapoarte expirate în ghişeu şi neînmânate titularilor. 

A fost verificat zilnic directorul PUBLIC_SPCEEPS iar materialele informative transmise 
de Direcţia Generală de Paşapoarte au fost listate şi predate la secretariat sau au fost luate 
la cunoştinţă de personalul serviciului prin consultarea individuală a acestora, după caz. 

Au fost întocmite/revizuite un număr de 11 proceduri. 
Nu au fost preluate cereri offline. 

 
Activităţi desfăşurate de compartimentul restricţii  
Aplicarea măsurilor de limitare a exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate a 

cetăţenilor români 
A)restrângerea  exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate 
În perioada analizată nu au fost primite  hotărâri judecătoreşti prin care să fie dispuse 

măsuri de restrângere temporară a exercitării dreptului la libera circulaţie în anumite state, în 
concordanţă cu prevederile legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor 
români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare.  

B)suspendarea exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate 
Activităţile desfăşurate în vederea punerii în aplicare a măsurilor dispuse de către 

autorităţile abilitate, cu privire la suspendarea exercitării dreptului la libera circulaţie în 
străinătate au fost executate  cu operativitate, fiind evidenţiate atât rezultatul verificărilor 
întreprinse, cât şi acţiunile derulate în vederea retragerii documentelor de călătorie. 

Statistic, s-au efectuat acţiuni pentru suspendarea exercitării dreptului la libera 
circulaţie pentru un număr de 146 persoane, ca urmare a celor 141 dispoziţii primite, în 
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vederea  punerii în aplicare a 82 măsuri preventive, 45 mandate de executare a pedepsei 
închisorii, 21 ordine de dare în urmărire, 11 suspendări a executării pedepsei sub 
supraveghere, o întrerupere a executării pedepsei și 4 altele (c.p./c.p.p.). 

Raportat la această situaţie, au fost întreprinse demersuri în teren, de retragere a 7 
paşaporte aflate în termen de valabilitate, fiind alocate în acest sens 2 cadre ale serviciului şi 
parcurşi 420 km, acţiuni care au fost finalizate prin retragerea a 4 pașapoarte, și întocmirea a 
3 procese-verbale de constatare a lipsei de la domiciliu.   

Paşapoartele retrase au fost menţionate în baza de date la rubrica „restricţii”, prin 
implementarea simbolului aferent, iar păstrarea lor fizică se realizează separat de cele emise 
şi neînmânate, respectiv într-un fişet metalic asigurat prin încuiere şi sigilare. 

Comparativ, în anul 2017 au fost primite 187 astfel de dispoziţii, cu privire la 209 
persoane şi au fost întreprinse demersuri în teren pentru retragerea paşaportului în 9 cazuri, 
fiind parcurși 217 km, acțiuni finalizate prin retragerea a 6 pașapoarte. 

Demersurile întreprinse de personalul serviciului pentru punerea în executare a 
măsurilor dispuse în vederea suspendării exercitării dreptului la libera circulație în străinătate, 
au fost transmise, în termen de cel mult 3 zile de la primirea comunicării, autorităților 
emitente. Astfel, au fost întocmite și transmise în acest sens 130 adrese, față de 197 adrese 
în anul 2017. 

 

 
Au fost solicitate, în scris, la administrația națională a penitenciarelor ori direct, la 

penitenciarul codlea, verificări cu privire la 8 persoane care figurau în evidenţă cu 
suspendarea exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate, instituită pe motiv „mepi”, 
care nu mai era actuală. Până în prezent, în 4 cazuri, la primirea rezultatului verificării au fost 
întocmite referate cu propunere de trecere la pasiv a restricției și ulterior, la efectuarea 
mențiunilor corespunzătoare în baza de date (față de 93 verificări și 82 treceri la pasiv a 
restricțiilor în anul 2017). 

De asemenea, în cazul a 5 persoane care s-au prezentat la ghișeul serviciului cu bilet de 
liberare din penitenciar, s-a procedat la întocmirea referatului cu propunere de trecere la 
pasiv a restricției și la efectuarea mențiunilor corespunzătoare în baza de date. 

În vederea implementării unor mențiuni/clarificării situației cu privire la unele măsuri 
restrictive dispuse, au fost întreprinse demersuri la instanțele de judecată/parchete pentru 
obținerea tuturor documentelor/informațiilor necesare în acest sens. 
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Cu privire la persoanele dispărute, domiciliate în jud.covasna, au fost implementate în 
baza de date, la rubrica „observaţii”, toate dispoziţiile de urmărire ori de revocare a urmăririi 
ale inspectoratului general al poliţiei române. 

Folderul corespunzător judeţului covasna, respectiv public_spceeps/_trafic/cv, este 
accesat zilnic pentru actualizarea cu indicatorii prevăzuţi, a fişierului „situaţia privind 
activităţile zilnice desfăşurate pentru punerea în aplicare a unor măsuri procedurale din 
cuprinsul codului de procedură penală”, completarea rubricilor fiind efectuată până la ora 
1200 a zilei următoare desfăşurării activităţilor pe această linie. 

Lunar, acelaşi folder a fost accesat în termen, conform procedurii, pentru actualizarea 
cu indicatorii prevăzuţi, a fişierului „situaţia privind activităţile lunare desfăşurate pentru 
punerea în aplicare a unor măsuri procedurale din cuprinsul codului de procedură penală, cu 
modificările şi completările ulterioare”. 

Soluţionarea lucrărilor referitoare la cetăţenii români decedaţi, accidentaţi ori care au 
săvârşit fapte ilegale pe teritoriul altor state 

Au fost primite de la Direcţia Generală de Paşapoarte, comunicări cu privire la 47 
cetăţeni români, din care 12 decedați, 21 reținuți/arestați în străinătate, 10 condamnați la o 
pedeapsă privativă de libertate, 2 internați în spital și 2 minori neînsoțiți  pentru care au fost 
efectuate verificări și mențiuni în evidențe, iar în cazurile în care s-a impus, au fost 
întreprinse demersuri în teren în vederea anunțării membrilor de familie ori rudelor acestora, 
conform procedurii de lucru pe această linie (față de 46 cetățeni români, din care 19 
decedați,  21 reținuți/arestați, 2 condamnați la o pedeapsă privativă de libertate și 4 internați 
în spital  în anul 2017).  

 

 
Lunar, lista persoanelor domiciliate în jud.Covasna care au fost reținute/arestate în 

străinătate, despre care am primit comunicări în acest sens, a fost transmisă Inspectoratului 
de Poliţie al judeţului Covasna – în vederea evaluării situaţiei pe linie de criminalitate 
transfrontalieră. 

De asemenea, situația cetățenilor români domiciliați în jud.Covasna, care au fost 
implicați pe teritoriul altor state în comiterea de infracțiuni de competența structurilor de 
combatere a criminalității organizate, a fost transmisă de îndată – Serviciului de combatere a 
criminalității organizate Covasna. 

Activităţi pe linie de secretariat, documente clasificate şi comunicare publică 
În cursul lunii ianuarie comisia de selecţionare a documentelor a procedat la 

selecţionarea documentelor cu termen de păstrare expirat, iar în cursul lunii februarie s-a 
obţinut avizul arhivelor judeţene pentru lucrarea de selecționare a documentelor. 



 47 

În perioada 09-19.02.2018, comisia de inventariere, constituită la nivelul serviciului, a 
procedat la inventarierea, pe clase, niveluri de secretizare, problematică şi suport, a 
documentelor care conţin informaţii clasificate, elaborate, deţinute şi gestionate la nivelul 
serviciului în anul 2017, nefiind constatate lipsuri sau neregului. 

Comisia de inventariere a procedat, în perioada 23.05-25.05.2018, la inventarierea 
actelor normative interne emise de conducerea ministerului, deținute și gestionate la nivelul 
serviciului. 

În perioada 19-22.11.2018 comisia de inventariere constituită la nivelul serviciului a 
procedat la inventarierea sigiliilor şi ştampilelor aflate în evidenţa serviciului, în urma 
inventarierii nefiind constatate  lipsuri sau deficienţe pe această linie. În perioada analizată  
au fost înregistrate ori reînregistrate, în registrul unic de evidenţă a registrelor, condicilor şi 
borderourilor neclasificate sau clasificate: 

• 62 registre din care 48 neclasificate şi 14 clasificate;   
• 13 condici de predate - primire din care 10 neclasificate şi 3 clasificate; 
• 10 borderouri de expediere a documentelor din care 8 neclasificate și 2 clasificate; 
• 10 agende plan de muncă. 

Au fost primite prin SMEC 481 documente nesecrete, dintre acestea 235 fiind listate și 
evidențiate în registrele specifice și ulterior în condicile de predare-primire, conform ghidului 
de utilizare a serviciului de mesagerie electronică criptată (smec). 

Au fost înregistrate în registrele de evidență a documentelor neclasificate, următoarele: 
-3401 lucrări neclasificate, fiind expediate 1735; 
-356 cereri pentru eliberarea adeverinţei referitoare la limitarea exercitării dreptului la 

libera circulaţie în străinătate ori privind paşapoartele deţinute. 
Au fost multiplicate 144 documente neclasificate. 
Pe linia documentelor clasificate au fost înregistrate 51 secrete de serviciu, din care  8 

primite de la alte instituții. 
Au fost  înregistrate 3 ordine M.A.I neclasificate. 
   a fost ţinută evidenţa mediilor de stocare, astfel: 
- medii de stocare  distribuite personalului serviciului 
-medii de stocare înregistrate şi gestionate la nivelul serviciului. 
În perioada analizată au fost redactate şi înregistrate 367 dispoziţii de zi pe unitate şi 

semnate de luare la cunoştinţa de către personalul serviciului.  
Pe baza dispoziţiilor de zi pe unitate, a cererilor de concedii de odihnă şi a adeverinţelor 

medicale, lunar,  a fost întocmit pontajul. 
Au fost întocmite un număr de 17 referate de necesitate, 57 cereri concediu de 

odihnă/suplimentar şi completate 20 ordine de serviciu. 
Activitatea de soluţionare a petiţiilor şi audienţelor 
În cursul anului 2018 nu au fost înregistrate petiţii sau audiențe. 
A fost elaborat raportul privind activitatea de soluţionare a petiţiilor şi de primire a 

cetățenilor în audienţă, desfăşurată în  anul 2017, respectiv semestrul I 2018. 
Activităţi desfăşurate pe linia liberului acces la informaţii de interes public 
Pe adresa de e-mail a serviciului au fost primite 3 solicitări de furnizare a informaţiilor 

de interes public. Au fost întreprinse demersuri de actualizare a informațiilor de interes public 
postate la avizierul serviciului în urma modificărilor legislative. 

Urmare a publicării legii nr.133/2018 pentru modificarea și completarea legii nr. 
248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, în vederea 
informării cetățenilor privind noile reglementări, a fost întocmit un comunicat de presă și 
transmis purtătorului de cuvânt din cadrul instituției prefectului în vederea postării pe site-ul 
instituției și publicării în presa locală. 

A fost elaborat raportul  de evaluare a activităţii desfăşurate în anul 2017, în baza legii 
nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.Zilnic, prin dispoziţia de zi 
pe unitate a şefului serviciului sunt desemnate persoanele care asigură activitatea de relaţii 
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cu publicul, informaţii de interes public fiind furnizate şi telefonic. 
 
Activitatea de pregătire a personalului 
Activităţile de pregătire continuă au fost organizate, în conformitate cu prevederile 

Ordinului M.A.I nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile 
de poliție ale M.A.I. și Dispoziţiei Directorului General al Direcției Generale de Pașapoarte nr. 
86/30.03.2018. 

Astfel au fost întocmite: 
- planul de pregătire de specialitate a personalului, aprobat de conducerea Instituţiei 

Prefectului; 
- planul specific de pregătire a personalului pe linia prelucrării datelor cu caracter 

personal în anul 2018; 
- programul lunar de pregătire continuă a personalului din subordine pe anul 2018; 
- planurile de pregătire fizică, întocmite de şefii de grupe; 
  - planul specific de pregătire a personalului pe linia protecţiei informaţiilor clasificate în 

anul 2018; 
- teme profesionale;  
- fişe de pregătire individuală. 
În perioada analizată au fost organizate un număr de 12 şedinţe de pregătire 

profesională. Pregătirea personalului în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, respectiv 
INFOSEC, s-a desfăşurat conform Planului specific de pregătire a personalului pe linia 
protecţiei informaţiilor clasificate în anul 2018 şi a fost consemnată în fişele de pregătire 
individuală. Astfel au fost întocmite şi/sau prelucrate 8 teme de către responsabilul privind 
protecţia informaţiilor clasificate şi 16 teme de către responsabilul CSTIC, care au fost 
dezbătute cu întreg personalul serviciului, responsabilul CSTIC, sau şeful serviciului, după 
caz. 

În cursul lunilor aprilie și decembrie au avut loc exerciţii de testare a timpului de reacţie 
a personalului de pază şi apărare, pentru a garanta intervenţia operativă în situaţii de 
urgenţă în afara programului de lucru. S-a constatat că personalul serviciului cunoaşte 
regulile de comportare şi acţiune în situaţii de urgenţă, cât şi modul de acţiune în caz de 
evacuare. De asemenea, în cursul lunii decembrie a fost organizat un exercițiu privind modul 
de acțiune în caz de incendiu. 

Referitor la pregătirea personalului în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, 
aceasta a fost realizată prin prelucrarea temelor întocmite  la nivelul serviciului, conform 
planului specific de pregătire a personalului pe linia prelucrării datelor cu caracter personal în 
anul 2018. 

Pregătirea personalului serviciului în domeniul Schengen s-a realizat conform „Tematicii 
de instruire a personalului Direcţiei Generale de Paşapoarte şi serviciilor publice comunitare 
pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple pentru anul 2018”, prin prelucrarea unui 
număr de 3 teme transmise de Direcţia Generală de Paşapoarte,  lunar fiind raportate 
activităţile desfăşurate pe această linie. Testarea anuală a cunoştinţelor în acest domeniu a 
avut loc în luna noiembrie, rezultatele nominale fiind comunicate, în termenul solicitat, la 
Direcţia Generală de Paşapoarte. 

În luna august a avut loc testarea personalului apt medical la educație fizică, în luna 
octombrie a fost executată ședința de tragere și evaluare anuală la tragerea cu armamentul 
din dotare, iar în luna decembrie  au fost aplicate personalului teste de verificare anuală a 
cunoştinţelor însuşite în domeniul pregătirii de specialitate, prevenirii și combaterii faptelor 
de corupție, protecţiei informaţiilor clasificate/ INFOSEC, protecţiei persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Activităţi pe linie de resurse umane 
În perioada ianuarie-februarie a avut loc evaluarea polițiștilor din cadrul serviciului 

public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple simple, întregul personal 
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fiind evaluat cu calificativul F.B. 
Au fost desfășurate activități de analiză a postului și actualizate  fișele de  post ale 

întregului personal. 
A fost verificat, trimestrial, conform dispoziției Direcției Generale de Pașapoarte 

nr.2292042/6/02.02.2016, modul de păstrare, de către personalul serviciului, a documentelor 
de legitimare, valabilitatea și starea acestora,  rezultatul verificării  a fost consemnat într-un 
proces-verbal, în perioada supusă analizei nefiind constatate pierderi, sustrageri sau 
distrugeri ale legitimaţiilor. 

În  cursul anului 2018 nu au fost aplicate sancţiuni personalului serviciului. 
Activităţi pe linia prevenirii  şi combaterii corupţiei 
Pe linia prevenirii faptelor de corupţie la nivelul serviciului au fost desfăşurate 

următoarele activităţi: 

� în conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) O.M.A.I nr.62/2018 privind 
organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a corupției și de educație pentru 
promovarea integrității în  cadrul M.A.I, a fost solicitat Serviciului Anticorupție Covasna 
sprijinul în vederea  organizării unei activități de informare anticorupție, activitate ce a avut 
loc în data de 05.03.2018 și la care a participat întregul personal al serviciului;  

� în cursul lunii  iunie șeful serviciului a participat la activitatea de instruire 
organizată de reprezentanții Serviciului Județean Anticorupție Covasna, privind modificările 
aduse aplicației Managementul Asistat al Riscurilor de Corupție; 

� în conformitate cu prevederile art.7 din O.M.A.I nr.62/2018 privind organizarea 
și desfășurarea activităților de prevenire a corupției și de educație pentru promovarea 
integrității în  cadrul M.A.I un număr de 7 persoane din cadrul serviciului au participat la 
activitățile de instruire anticorupție organizate de Serviciului Anticorupție Covasna în cursul 
lunilor septembrie și octombrie; 

� pe linie de pregătire profesională a personalului în acest domeniu, au fost 
prelucrate 4 teme/materiale  de promovare a conduitei integre; 

� în cursul lunilor martie, respectiv octombrie au fost aplicate cetăţenilor care     
s-au adresat serviciului, pe baza voinţei liber consimţite, chestionare pentru a evalua 
percepţia publicului asupra activităţii serviciului în vederea îmbunătăţirii continue a calităţii 
serviciilor oferite şi imaginii instituţiei; 

� au fost întocmite proceduri de lucru şi atribuite roluri în sistemul informatic 
astfel încât s-a înlăturat posibilitatea ca un singur lucrător să poată soluţiona cererea de la 
preluare până la eliberarea documentului de călătorie; 

� stocurile de paşapoarte în alb au fost inventariate lunar, nefiind constatate 
plusuri sau minusuri în gestiune; 

� informarea publicului asupra modalităţilor de sesizare a actelor şi faptelor de 
corupţie săvârşite de personalul serviciului se realizează prin intermediul unui număr de 3 
afişe care se găsesc postate la sediul serviciului şi prin intermediul site-ului Instituţiei 
Prefectului Judeţul Covasna la secţiunea „Serviciului Paşapoarte”, unde a fost afişat numărul 
de telefon 0800.806.806.- linia verde anticorupţie şi creat un link către Direcţia Generală 
Anticorupţie; 

� la ghişeul serviciului se găseşte  registrul de sugestii, sesizări şi reclamaţii, în 
perioada  analizată nefiind înregistrate sugestii, sesizări sau reclamaţii; 

� pe pagina de internet se găsesc postate informaţiile de interes public privind 
documentele necesare soluționării cererilor, taxe şi tarife, termene de soluţionare a cererilor, 
formulare tipizate, etc; 

� nu au fost înregistrate  cazuri de incidente de integritate sau sesizări privind 
acte sau fapte de corupţie săvârşite de personalul serviciului. 
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Activităţi  de control -a fost desfășurată, de către un colectiv din cadrul Direcției 
Generale de Pașapoarte, o activitate de coordonare, sprijin și îndrumare metodologică. 

În baza planurilor de control semestriale, a activităţilor desfăşurate de personalul 
serviciului, aprobate de conducerea Instituţiei Prefectului, au fost efectuate de șeful 
serviciului 8 controale interne. În urma executării acestor controale nu au rezultat încălcări 
ale prevederilor legale ori dispoziţiilor interne în domeniile verificate. 

Conform Planului de control intern asupra modului de aplicare a măsurilor legale de 
protecţie a datelor cu caracter personal în anul 2018, s-au efectuat 2 controale interne pe 
această linie. 

 Lunar s-a verificat legalitatea accesării bazei de date de către utilizatorii care au 
generat logurile supuse auditării. Rezultatul verificării a fost consemnat într-un raport şi 
supus aprobării şefului serviciului. Nu s-au identificat încălcări ale normelor de protecţie a 
datelor cu caracter personal. 

În baza Planului de control intern asupra măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor 
clasificate în anul 2018, au fost efectuate 6 controale de către responsabilul cu protecția 
informațiilor clasificate şi 2 controale de către responsabilul CSTIC, cele constatate fiind 
consemnate în note de constatare şi în rapoarte de control, iar ulterior, în conformitate cu 
procedurile O.M.A.I nr.811/2005, exemplarul nr.2 al rapoartelor de control a fost înaintat la 
S.J.P.I Covasna. 

S-a efectuat o testare a securităţii SIC-ului clasificat din cadrul serviciului, conform 
„Planul intern de testare/retestare a securităţii SIC-urilor clasificate din cadrul SPCEEPS 
Covasna, în anul 2018”. Rezultatul testării a fost consemnat într-un raport supus aprobării 
şefului instituţiei.    

Alte activităţi 
Au fost actualizate/întocmite următoarele documente: 
- „Ghidul pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter 

personal sunt prelucrate în cadrul S.P.C.E.E.P.S. Covasna”; 
-Regulamentul de ordine interioară în SPCEEPS Covasna; 
-Programul de prevenire a scurgerii de informații clasificate;  
-Normele interne de lucru și de ordine interioară privind protecția informațiilor 

clasificate în SPCEEPS Covasna; 
-19 proceduri de lucru. 
Documentele neclasificate primite/emise  în anul 2017 au fost grupate şi clasate în 

dosare, conform nomenclatorului arhivistic, iar dosarele cu documentele neclasificate 
primite/emise în anul 2016 au fost predate la arhivă pe bază de inventare şi  proces verbal. 

Conform prevederilor O.S.G.G. nr. 400/2015 (în vigoare la data întocmirii 
documentelor)pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice,  
au fost întocmite şi transmise Instituţiei Prefectului jud.Covasna următoarele documente: 

- chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control 
intern/managerial la nivelul SPCEEPS Covasna, pentru anul 2017; 

- raportarea semestrială privind stadiul implementării sistemului propriu de control 
intern/managerial; 

-situația cu  indicatorii de rezultat și criterii de măsurabilitate pentru  obiectivele 
generale și  specifice stabilite de conducerea serviciului pentru anul  2018; 

-revizuită lista situațiilor generatoare de întreruperi în derularea activităților; 
-planul pentru punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Programul de dezvoltare a  

sistemului de control intern/managerial; 
-raportul privind stadiul implementării la 21.12.2017 a planului pentru punerea în 

aplicare a măsurilor prevăzute în Programul de dezvoltare a  sistemului de control 
intern/managerial. 

De asemenea, au fost stabilite de conducerea serviciului obiectivele generale și 
specifice pentru anul 2018, acestea fiind comunicate întregului personal al serviciului. 
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S-a solicitat reacreditarea „SIC_SMEC.MAI_IP.IPCV.2”, documentaţia întocmită în 
acest sens fiind transmisă către SPI Covasna, în data de 07.05.2018, iar în urma testării și 
evaluării securității sistemului informatic și de comunicații „SIC_SMEC.MAI_IP.IPCV.2”, de 
către S.J.P.I Covasna s-a prelungit Aprobarea Provizorie de Operare până la data de 
20.08.2019. 

În luna decembrie 2018 s-a întocmit Raportul anual de activitate privind protecţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor 
date pentru anul 2018 şi transmis atât la A.N.S.P.D.C.P. cât şi la Oficiului Responsabilului cu 
Protecţia Datelor. 

Inventarierea echipamentelor informatice primite în folosinţă de la C.N. Imprimeria 
Naţională S.A., aferente contractului e-pass, în vederea emiterii paşapoartelor simple precum 
şi a celor transferate de la  R.A.A.P.P.S. către C.N.I.N (bunuri materiale evidenţiate 
extracontabil), a fost efectuată atât de personalul serviciului cât şi de comisia numită de 
Instituţia Prefectului, în perioada noiembrie - decembrie 2018.                                                                               

                  
2.Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 

Vehiculelor 
Întocmirea raportului de evaluare a activităţii desfăşurate, de funcţionarii şi personalul 

contractual ai serviciului, a avut în vedere îndeplinirea sarcinilor prevăzute în Planurile de 
activităţi trimestriale, deservirii operative a persoanelor care apelează la serviciile noastre şi a 
modului de execuţie a activităţilor, cu aplicarea Memorandului privind ”Măsuri necesare 
pentru îmbunătăţirea activităţii serviciilor publice “. 

Prefectul judeţului a aprobat prin Ordinul nr. 277 din 07.12.2015 Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare a Instituţiei Prefectului a judeţului Covasna. S-a intocmit si aprobat 
Regulamentul de organizare si functionare propriu cu nr.S/40051din 19.10.2011. 

Organigrama şi statul de organizare al serviciului prevăzut cu 12 funcţii, a fost aprobat 
prin Ordinul nr.140 din 05.08.2013, cu modificările survenite ulterior, după cum urmează: şef 
serviciu, un ofiţer şi trei agenti – compartiment înmatriculare şi evidenţă a vehiculelor rutiere; 
doi ofiţeri, doi agenţi şi un ajutor (analist) programator – compartiment regim permise de 
conducere şi examinări;doi ajutor (analist) programator – compartiment informatic. 

Dintre cele 12 posturi prevazute in statul de organizare, 11 sunt ocupate efectiv, din 
care:1 personal civil lucrează cu jumatate de normă.sa fel organizate ca sa poata 
suplinduActivitatea se desfăşoară în condiţii de limita, iar sarcinile s-au repartizat în mod 
corespunzător pentru fiecare subordonat, lucru regăsit în fişele posturilor şi prin întocmirea 
dispoziţiilor de zi pe unitate,  

Pregătirea continuă a personalului s-a executat conform Planului nr. 35414/28.06.2018, 
care cuprinde temele necesare pentru aprofundarea cunoştiinţelor de către fiecare cadru pe 
toate liniile de muncă, completat cu teme specifice pe linia protecţiei informaţiilor clasificate 
şi INFOSEC. 

În vederea realizării sarcinilor pe linia pregătirii fizice, respectiv participarea la şedinţe 
de tragere cu armament, s-a întocmit Protocolul între I.P.J. Covasna şi cele două servicii 
specializate din cadrul Instituţiei Prefectului judeţul Covasna. 

Pentru activitatea de radieri/înmatriculări/numere provizorii sunt organizate trei ghişee, 
cu program cu publicul aprobat de Prefectul judeţului Covasna. 

La cele 3 ghişee, au fost primite în total 25510 dosare (înmatriculare, preschimbare 
certificate de înmatriculare, radieri şi eliberarea autorizaţiei provizorii de circulaţie), faţă de 
22933 în perioada de comparaţie. Se observă o crestere cu 2577 faţă de perioada 
precedenta. 

Pentru înmatriculare au fost preluate, verificate şi implementate datele în vederea 
emiterii certificatelor de înmatriculare 15946 (+2202) dosare, faţă de 13744 dosare în cele 
12 luni ale anului 2017. 
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În 2018 s-a solicitat radierea a 2659 (+858) vehicule faţă de 1801 în 2017, iar pentru 
dealerii de autovehicule noi şi pentru cele importate uzate sau noi, s-au atribuit 6905 (-483) 
autorizaţii provizorii de circulaţie, faţă de 7388 in perioada de comparatie. 

Nu s-au constatat  infractiuni de ultraj la adresa personalului. 
Cei nominalizaţi pentru desfăşurarea activităţii pe linie de evidenţă conducători auto, au 

primit, verificat şi au predat pentru implementarea datelor şi emiterea permiselor de 
conducere 11421(-126) dosare faţă de 11547 în perioada de comparatie din 2017. 

Prin Ordin al Prefectului Judeţului Covasna, proba teoretică s-a desfăşurat în spaţiul 
special amenajat din incinta sediului serviciului, iar examinarea la proba practică se face în 
mun. Sf. Gheorghe şi în mun. Târgu Secuiesc . 

În  2018 au fost examinaţi la proba teoretica 9618 de candidati fata de 7591 in 2017 
(+2027) si la proba practica 5578 (+843) candidaţi faţă de 4735 in 2017.  

            
VII. COOPERAREA INTER INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE 
Cooperarea interinstituţională s-a desfăşurat în bune condiţii în baza prevederilor legale 

şi a competenţelor fiecărei autorităţi, aspect care a contribuit la îndeplinirea obiectivelor 
instituţiei. Referitor la Relaţiile internaţionale în contextul promovării imaginii şi intereselor 
judeţului Covasna în cadrul Instituţiei Prefectului, în anul 2018 au avut loc 2 întâlniri între 
prefect şi  Excelența Sa- dl. Andrei Grinkevich, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al 
Republicii Belarus în România şi Excelența Sa Domnul Hans Erich Tischler- Consul al 
Republicii Federale Germania la Sibiu 
 

VIII. ACCESARE FONDURI EUROPENE 
Instituţia Prefectului conform reglementărilor în vigoare nu poate participa în nume 

propriu sau sub altă formă la programe sau proiecte ce presupun accesarea fondurilor 
europene, singura atribuţie fiind monitorizarea proiectelor derulate de unităţile administrativ 
teritoriale. 

În cursul anului 2018 a fost elaborată situaţia centralizatoare a proiectelor de 
infrastructură (aducțiune de apă potabilă, canalizare) derulate pe teritoriul județului Covasna.  

Pe baza informațiilor furnizate de beneficiarii acestor investiții, 29 de unități 
administrative teritoriale au derulat un număr de 56 proiecte de lucrări finanțate din 
surse guvernamentale și fonduri europene.  

Din cele 56 de proiecte: 
-30 sunt pentru realizarea de sisteme de alimentare cu apă potabilă, în această 

categorie fiind incluse și reabilitarea și extinderea sistemelor deja existente.  
-17 sunt pentru sisteme noi de canalizare și au fost înființate sau modernizate  
-9 sunt pentru stații de epurare a apei menajere. 
Până la sfârșitul anului 2018 în cadrul ciclului financiar 2014-2020, pe componenta 

PNDL și POIM (Program Operațional Infrastructură Mare) au fost depuse: 27 de cereri de 
finanțare de către 20 de UAT-uri, pentru 3 proiecte au fost semnate contractele de finanțare, 
la 4 proiecte au fost demarate procedurile de contractare, 11 se aflau în faza de evaluare, iar 
9 proiecte urmau să intre la evaluare. 

    Proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile - Programul 
Operațional Regional(POR)- Pe această componentă în anul 2018 au fost depuse 22 de 
proiecte spre finanțare de către unitățile administrativ teritoriale din județul Covasna; 12 
proiecte au fost selectate și semnate contractele pentru finanțare.Au mai fost depuse: 

-  pe programul LEADER -  5 proiecte; 
-  pe Programul Transnațional Dunărea 2020 - 2 proiecte 
-  pe programul HORIZON 2020 - 2 proiecte  
- pe Programul Operațional Capital Uman (POCU) - 2 proiecte: 1 proiect com. Hăghig și 

Belin, 1 proiect pe Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)  
- 48 de proiecte pe Programul Național de Dezvoltare Rurală.  
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XI. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 
1.Informare şi relaţii publice 
Asigurarea activităţii de relaţii cu publicul s-a realizat conform H.G. 1723/2004 privind 

aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu 
publicul, conform programului aprobat prin Ordinul Prefectului. În cursul anului 2018, s-au 
prezentat 11 persoane la sediul instituției, în cadrul programului de relaţii cu publicul.  

2.Activitatea de soluţionare a petiţiilor şi a audienţelor 
În anul 2018, au fost depuse la Instituția Prefectului-Județul Covasna, un număr de 981 

de petiții, din care:  
-  Serviciul Juridic, Relații Rublice și Resurse Umane a soluţionat 214 de petiţii din care 

115 de petiţii privind legile fondului funciar şi 99 de petiţii vizând probleme personale, 
sociale, etc. 

 - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmarticulare a Vehiculelor 
a soluţionat 746 de petiţii. 

În funcție de proveniență, petițiile au fost primite: 
• 7 petiții de la Guvernul României, 
• 8 petiții de la alte instituţii de stat;            
• 45 de petiții de la persoane juridice; 
• 936 de petiții de la persoane fizice, din care 934 cetăţeni români și 2 cetăţeni 

străini;  
• 22 de petiții de la organizaţii neguvernamentale române, 
• 18 petiții au fost primite prin e-mail şi 963 de petiții pe suport de hârtie,  
• 3 petiții au fost anonime.  

Din totalul de petiţii primite: 156 de petiții au fost redirecţionate, pentru competentă 
soluţionare, către alte instituţii abilitate. 

Petiţiile au fost soluţionate astfel : 
• 733 de petiții pozitiv sau parţial pozitiv;   
• 234 de petiții negativ;  
• 3 au fost clasate 
• 11 erau în curs de soluționare la data de 31.12.2018. 

 Situația audiențelor: În anul 2018 au fost primiţi în audienţă un număr de 140 
cetățeni, toți de către conducerea Instituţiei Prefectului-Județul Covasna. 

Cu ocazia prezentării în audiență, au fost depuse un număr de 102 de petiţii, din care 
au fost soluţionate: 

• 72 de petiții pozitiv sau parţial pozitiv; 
• 21 de petiții negativ 
• 9 de petiții erau în curs de soluţionare la 31.12.2018. 

   În urma analizării modului de examinare şi soluţionare a petiţiilor  adresate  Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Covasna, se desprind o serie de concluzii; 

 - datorită unei activităţi operative, s-a reuşit ca majoritatea petiţiilor să fie soluţionate 
în termenul prevăzut de lege. 

 - un număr de persoane au depus petiţii Instituţiei Prefectului-Județul Covasna, fără a 
se adresa în prealabil instituţiilor abilitate  (sesizând aspecte privind ajutorul social, obţinerea 
unui loc de muncă, probleme locative, aspecte de natură penală).  

În toate situaţiile, persoanele în cauză au fost îndrumate, respectiv petiţiile acestora au 
fost înaintate spre competentă soluţionare instituțiilor competente. Au fost situaţii în care 
instituţiile abilitate au dat dovadă de tergiversare în  soluţionarea petiţiilor, fapt ce a 
necesitat mai multe intervenţii din partea noastră.  
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În anul 2018, la prefectul Județului Covasna, Dl. Sebastian Cucu, s-au prezentat în 
audiență un număr de 130 de persoane, iar la Subprefectul Județului Covasna, Dl. Radocea 
Necolae-Viorel, s-au prezentat în audiență un număr de 10 de persoane. 

Din totalul de  140 de persoane care s-au prezentat în audiență, au fost înregistrate un 
număr total de 102 de petiţii în cadrul audienţelor. 81 de persoane venite în audienţă care au 
ridicat probleme ce nu erau de competenţa instituţiei noastre  sau care aveau procese pe rol 
în instanţă. Au fost elaborate şi înaintate un număr de 93 adrese la care s-a primit răspuns  
favorabil în 72  cazuri, răspuns negativ în 21 cazuri. 

S-au efectuat un număr de 16 de deplasări la fața locului, în vederea verificării 
aspectelor sesizate de cetățeni, prin petițiile depuse sau cu ocazia prezentării în audiență. 
Situația detaliată a petițiilor și audiențelor și aplicării Legeii nr. 544/2018 este prezentată în 
anexele nr. 5 și 6.  

Aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile 
de interes public 

Sunt elaborate și publicate prin afişare şi pe site-ul propriu informaţiile de interes 
public, din oficiu, prevăzute de art.5 din Legea nr. 544/2001. Există un punct de informare-
documentare, numărul estimat de vizitatori fiind de 802. 

În anul 2018, au fost înregistrate un număr de 10 cereri în baza Legii nr. 544/2001, 
toate fiind repartizate unor funcționari din cadrul Serviciului Juridic, Relații Publice și Resurse 
Umane. 

Toate cele 10 de solicitări au fost rezolvate în termen. 
Din cele 10 solicitări, 4 au fost depuse de persoane fizice, iar 6 de persoane juridice, 5 

fiind solicitate pe suport de hârtie, iar 5 în format electronic. 
A fost sprijinită activitatea de configurare a noii pagini web a Instituției Prefectului-

Județul Covasna. S-a procedat la actualizarea datelor postate pe pagina web. Documentele 
care conțin informații de interes public care se publică din oficiu pe pagina web a Instituției 
Prefectului-Județul Covasna (www.prefecturacv.ro), respectiv HG nr. 460/2006 pentru 
aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, 
organigrama, atribuțiile compartimentelor, astfel cum sunt acestea reglementate în 
Regulamentuil de organizare și funcționare au fost traduse în limba minorității maghiare care 
reprezintă un procent mai mare de 20% din populația Județului Covansa și au fost publicate 
pe pagina web.   

Aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizionala în 
administraţia publică  

În cursul anului 2018, prin controlul de legalitate exercitat de către prefect asupra 
actelor administrative cu caracter normativ emise/adoptate de către primari şi consiliile locale 
a fost verificată şi respectarea procedurii prevăzută de Legea nr.52/2003, iar în cazurile în 
care această procedură nu a fost respectată au fost sesizate autorităţiile emitente în vederea 
redactării actului sau instanţa de contencios administrativ pentru anularea actului. 

Proiectul de act normativ privind privind actualizarea procedurii de examinare pentru  
obţinerea permisului de conducere la nivelul judeţului Covasna publicat în mass-media locală, 
la sediu și pe pagina web a Instituției Prefectului-Județul Covasna în luna decembrie 2017, 
nu a fost aprobat în anul 2018.  

 
2.Apostilarea documentelor 
În conformitate cu prevederile art. 2 alin 2 pct. 2 lit. m din Hotărârea Guvernului 

460/2006, pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, subprefectul verifică şi aplică apostila pe actele oficiale administrative 
întocmite pe teritoriul României şi care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui 
stat semnatar al Convenţiei de la Haga din 1961. 

Activitatea de aplicare a apostilei se desfăşoară la Instituţia Prefectului de la 1 
noiembrie 2004. În anul 2014, având în vedere Instrucţiunile 82/2010 ale MAI, activitatea de 
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înregistrare, verificare, evidenţiere şi păstrare a cererilor şi documentelor depuse în vederea 
apostilării actelor administrative a fost realizată de către consilierii juridici din cadrul 
Serviciului Juridic, Relaţii Publice și Resurse Umane, desemnaţi prin ordin al prefectului. 

Aplicarea apostilei a fost realizată de către subprefectul judeţului Covasna, respectiv 
înlocuitorii acestuia desemnaţi prin Ordinele Prefectului nr. 276/2015, 120/2016, 155/2016, 
234/2016, 1/2017 și 228/2018. 

Începând cu data de 01.12.2014 eliberarea apostilei se realizează în sistem centralizat 
potrivit proiectului ”Sistem interoperabil centralizat pentru evidența apostilei eliberate de 
către instituțiile prefectului pentru actele oficiale administrative”, proiect implementat de 
Ministerul Afacerilor Interne.  

Până la 31 decembrie 2018 au fost soluționate 368 de cereri de aplicare a apostilei pe 
actele administrative și au fost apostilate un număr de 477 acte administrative care după 
natura lor sunt certificate de stare civilă, acte de studii, documente de atestare profesională, 
caziere judiciare, adeverinţe de atestare a vechimii în muncă, adeverinţe medicale, etc. 
Activitatea de aplicare a apostilei s-a derulat fără probleme. 

 
 

 

 
Fig.5 Situaţie numerică a actelor apostilate între anii 2014-2018 

 

 

 

 

Fig. 6. Situaţie comparativă a actelor apostilate între anii 2014-2018 
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X. DIFICULTĂŢI IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE/PROPUNERI DE 
EEFICIENTIZARE A ACTIVITĂŢII 

 
� Existența unor discrepanțe salariale între funcțiile publice/contractuale din 

cadrul instituțiilor prefectului, pe de o parte și funcțiile publice/contractuale din administrația 
publică locală și din cadrul serviciilor publice deconcentrate. 

� Imposibilitatea exercitării unor atribuții legale, generate de interpretarea 
eronată avprevederilor Regulamentului nr. 679/20165 și Legii nr. 190/20186, prin raportare la 
obligațiile prevăzute de art. 16 din OG nr. 2/20017, având în vedere refuzul Serviciului Public 
Județean de Evidența a Persoanelor Covasna de a ne comunica informaţii cu privire la două 
persoane care dețin funcții de primari, respectiv codul numeric personal și adresele de 
domiciliu ale acestora, în vederea aplicării unor sancţiunicontravenţionale 

� Dificultăți în executarea atribuțiilor în domeniul electoral, generate de 
necomunicarea în timp util a datelor de către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), 
respectiv de neactualizarea în timp util a bazelor de date proprii 

� Instituţia Prefectului conform reglementărilor în vigoare nu poate participa în 
nume propriu sau sub altă formă la programe sau proiecte ce presupun accesarea fondurilor 
europene, singura atribuţie fiind monitorizarea proiectelor derulate de unităţile administrativ 
teritoriale. 

� În calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
prefectul nu dispune de resursele financiare declanşării unei reacţii imediate la producerea 
evenimentelor neprevăzute sunt furnizate,  

� Atribuţiile privind conducerea serviciilor publice deconcentrate sunt necorelate 
între rolul care revine prefectului şi instrumentele administrative aflate la dispoziţia acestuia, 

neexistând  „lista serviciilor publice deconcentrate„ -  ci doar o recomandare a 
DGRIP din cadrul MAI privind includerea la nivelul județului a membilor Colegiului 
Prefectural. 

� Nealocarea fondurilor de investiţii în anul 2018 a dus la imposibilitatea 
executării efective a lucrărilor de reparaţii capitale atât la sediul Instituţiei Prefectului, cât şi  
la sediul serviciilor publice comunitare. 

 
XI. OBIECTIVE 2019 
 

� Asigurarea desfășurării în condiții normale a celor 2 procese electorale din anul 2019: 
alegerile membrilor din România în Parlamentul European și a alegerilor pentru Președintele 
României 
� Monitorizarea procesului de restituire a proprietăților la nivelul Județului Covasna și 
identificarea unor soluții pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă entitățile 
investite cu soluționarea cererilor depuse în baza legilor cu caracter reparatoriu. 
� Organizării examenului de recrutare pentru funcțiile publice și contractuale vacante, 
urmare a deblocării posturilor, începând cu data de 01.01.2019 
� Participarea funcționarilor publici la cursuri de perfecționare în domeniile specifice de 
activitate. 

                                                 
5privindprotecţiapersoanelorfiziceînceeacepriveşteprelucrareadatelor cu caracter personal şiprivindliberacirculaţie 
a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
6privindmăsuri de punereînaplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privindprotecţiapersoanelorfiziceînceeacepriveşteprelucrareadatelor cu caracter personal 
şiprivindliberacirculaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 
privindprotecţiadatelor) 
7privind regimul juridic al contravenţiilor 
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� Creşterea eficienţei acţiunilor de verificare şi control iniţiate de serviciu – intensificarea 
acţiunilor de îndrumare şi control a S.P.D.- urilor; 
� Asigurarea unei monitorizări eficiente a situaţiilor de urgenţă şi asigurarea unei bune 
colaborări cu toate instituţiile implicate în acest domeniu; 
� Menţinerea climatului de pace socială printr-o comunicare permanentă cu toate 
nivelurile instituţionale şi sociale acordând o atenţie constantă prevenirii tensiunilor sociale; 
� Gestionarea situaţiilor de urgenţă şi iniţierea măsurilor pentru prevenirea acestora;  
� Derularea acţiunilor de verificare exercitate de către comisiile mixte constituite prin 
ordin al prefectului; 
� Îmbunătăţirea şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial. 
� Realizarea atribuţiilor referitoare la protecţia informaţiilor clasificate conform 
prevederilor Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 şi Hotărârea Guvernului nr.781/2002 
 
 

XII. CONCLUZII 
 
Prezentul Raport de activitate evidenţiază însă îndeplinirea de către Instituţia Prefectului 

- Judeţul Covasna a atribuţiilor legale şi a obiectivelor stabilite. 
Desigur, indicele de îndeplinire al acestora din urmă, variază în funcţie de capabilităţile 

logistice şi funcţionale ale instituţiei, dar şi de aportul de competenţă legală aferent materiei 
sau domeniul incident. 

Cu toate acestea, activitatea în anul 2018 a Instituţiei Prefectului a răspuns  per 
ansamblu scopului şi rolului său în cadrul sistemului administrativ naţional. 

Instituţia Prefectului-Judeţul Covasna îşi va asuma în continuare atributul constituţional 
de reprezentant local al Guvernului şi de garant al respectării şi aplicării în teritoriu a 
Constituţiei şi legilor Statului Român.  

 

 

 

 

P R E F E C T, 

Sebastian CUCU 


