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ORDINE DE ZI 
 

Şedinţa Colegiului Prefectural  

din data de 27 martie ora 1000 

 

 

1. Analiza și aprobarea Planului de acțiuni al județului Covasna pe anul 2019 

privind realizarea obiectivelor din Programul de Guvernare 2018-2020. Proiect de 

hotărâre. 

Prezintă: Instituția Prefectului Județul Covasna 

 

2. Analiza stadiului activităților de cadastru și publicitate imobiliară în județul 

Covasna; 

Prezintă: Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna 

 

3. Raportul de performanță și eficientizarea activității de administrare a 

veniturilor statului pentru anul 2018. 

 

Prezintă:  - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Covasna 
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Punctul 1 

Instituția Prefectului Județul Covasna 

 

 

Planul de acţiuni al judeţului Covasna pentru anul 2019, 
privind realizarea obiectivelor din Programul de 

Guvernare 2018-2020 se găsește afişat pe site-ul 
instituţiei la adresa : www.prefecturacv.ro/Despre 

institutie/Programe şi strategii



 
 

 

                     
Punctul 2         

            Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 
 

La nivelul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Covasna, în cursul 
anului 2018 activitatea s-a desfăşurat cu respectarea realizării, la un nivel 
corespunzător de calitate, a atribuţiilor instituţiei publice stabilite în concordanţă cu 
propria misiune, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă prin 
protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau 
fraudei şi cu respectarea legii, a reglementărilor şi deciziilor conducerii. 

În cadrul instituţiei sunt determinate pe fiecare compartiment în parte 
Obiectivele calităţii, care definesc scopurile entităţii cu privire la Sistemul de 
management al calităţii. 
 În plus prin Tabelele care cuprind obiectivele specifice şi riscurile inerente 
asociate întocmite la nivelul fiecărui compartiment, sunt definite obiective 
determinante la nivelul compartimentelor, legate de scopurile instituţiei, precum şi 
cele complementare, legate de fiabilitatea informaţiilor, conformitatea cu legile, 
regulamentele şi politicile interne. Obiectivele definite sunt comunicate tuturor 
salariaţilor si terţilor interesaţi. 

Obiectivele generale sunt concordante cu misiunea instituţiei, sunt transpuse 
în obiective specifice şi în rezultate aşteptate pentru fiecare activitate şi sunt 
comunicate personalului. 

În cadrul instituţiei au fost stabilite în cursul anului diverse planuri prin care se 
pun în concordanţă activităţile necesare pentru atingerea obiectivelor cu resursele 
maxim posibil de alocat: 

- Planul de achiziţii publice; 
- Program anual al achiziţiilor publice; 
- Proiectul de buget; 
- Programarea concediilor; 
- Planul de instruiri interne şi externe; 
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern / managerial 
- Programul de control intern  

În vederea îndeplinirii obiectivelor definite, la nivelul instituţiei a fost elaborat 
Planul de acţiune pentru anul 2018 al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Covasna. 

Planulde acţiune pentru anul 2018 al Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Covasnaa fost conceput astfel încât să permită monitorizarea politicilor/ 
programelor/acţiunilor cuprinse în acesta. 

Consiliul de conducere a dezbătut problemele apărute în implementarea 
politicilor şi programelor cuprinse în plan şi a supus aprobării directorului măsurile ce 
se impuneau a fi luate pentru îmbunătăţirea activităţii oficiului. 

În Consiliul de Conducere au fost analizate periodic progresele înregistrate. 
Consiliul de Conducere a lucrat în şedinţe lunare sau ori de câte ori a fost 

nevoie, în coordonarea directorului instituţiei.Acesta a fost elaborat prin raportare la 



 
 

 

Planul de acţiune pentru anul 2018 al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară. 

Planul de acţiune pentru anul 2018 al Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Covasna a fost structurat pe domenii, acţiuni, responsabili şi termene de 
realizare. 

Ansamblul proceselor de management public în România este reglementat de 
Codul Controlului Intern/Managerial al entităţilor publice aprobat prin Ordinul 
Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015. 

Standardele de control intern/managerial definesc un minimum de reguli de 
management pe care oficiile teritoriale trebuie să le urmeze. 

Controlul intern la nivelul oficiilor teritoriale reprezintă ansamblul politicilor şi 
procedurilor concepute şi implementate de către conducerea şi personalul instituţiei, 
în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru atingerea obiectivelor instituţiei 
într-un mod economic, eficient şi eficace; respectarea regulilor externe şi a politicilor 
şi regulilor managementului; protejarea bunurilor şi a informaţiilor, prevenirea şi 
depistarea fraudelor şi greşelilor; calitatea documentelor şi producerea în timp util de 
informaţii de încredere, referitoare la segmentul financiar şi de management. 

Responsabilitatea managerială defineşte un raport juridic de obligaţie a 
îndeplinirii sarcinilor de către conducerea oficiilor teritoriale care presupune să 
exercite managementul în limitele unor determinări interne şi externe, în scopul 
realizării eficace, eficiente şi în conformitate cu dispoziţiile legale a obiectivelor 
stabilite, să comunice şi să răspundă pentru neîndeplinirea obligaţiilor manageriale în 
conformitate cu răspunderea juridică. Răspunderea managerială derivă din 
responsabilitatea managerului pentru toate cele 5 componente ale controlului 
intern/managerial în sectorul public: mediul de control; performanţa şi 
managementul riscului; informarea şi comunicarea; activităţi de control; auditarea şi 
evaluarea. 
Conducerea OCPI Covasna a organizat şedinţele Consiliului de conducere în 
conformitate cu prevederile din ROF, ocazie cu care a analizat integral stadiul 
îndeplinirii obiectivelor pe baza indicatorilor de performanţă cât şi coordonarea 
deciziilor pentru activităţile curente. Au fost întocmite procese verbale de şedinţă. 
 
Obiectivele stabilite 

 

Nr. 

crt. 

Obiective 

generale 

(strategice) 

Obiective specifice Activităţi 

1.1.1. Completarea sistemuluide 
platăon-line cu noi funcționaltăți 
1.1.2. Facilitarea înregistrării on-line a 
cererilor de către parteneri (notari, 
persoane fizice autorizate) 

1. Îmbunătăţir
ea calităţii 
serviciilor 
publice şi 
facilitarea 
accesului la 
acestea 
pentru 
cetăţeni 

1.1. Simplificarea accesului cetăţenilor la 
serviciile publice 

1.1.3. Asigurarea pentru instituțiile 
publice, notarii publici, experții 
judiciari, persoanele autorizate să 
realizeze lucrări de cadastru, geodezie, 
cartografie și fotogrametrie și executorii 
judecătorești a accesului on-line la 
conținutul cărților funciare în format 
electronic, în vederea consultării 
cărților funciare în format electronic și 



 
 

 

obținerii pe cale electronică a extraselor 
de carte funciară și transmiterii actelor 
instrumentate în vederea înscrierii 
acestora în cartea funciară. 
1.1.4. Implementarea procedurii 
comunicării on-line a actelor către 
birourile teritoriale care se va stabili 
prin protocoale de colaborare aprobate 
prin hotărâre a Consiliului UNNPR 
respectiv a Consiliului UNEJ și prin 
Ordinul Directorului General al 
ANCPI. 

 1.1.5 Respectarea termenelor de 
soluționare a cererilor  

 1.1.6 Organizarea de întâlniri periodice, 
în vederea interpretării unitare a 
legislației, cu: 
- reprezentanții filialelor teritoriale ale 
Uniunii Geodezilor din România 
- reprezentanții Uniunii Naționale a 
Notarilor Publici 
- reprezentanții Instituției Prefectului 
- reprezentanții Consililor Județene 
-   reprezentanții Consiliilor locale 
- reprezentanții Instanțelor judecătorești 
când situația o impune 
- reprezentanții altor instituții când 
situația o impune 
1.2.1. Actualizarea listei informaţiilor 
de interes public comunicate din oficiu 
de către oficiile teritoriale urmare a 
modificărilor legislative 

1.2. Creşterea gradului de transparenţă a 
activităţilor de relaţii cu publicul 

1.2.2. Întocmirea de rapoarte periodice 
privind activitatea de soluţionare a 
petiţiilor şi accesul la informaţiile de 
interes public  

1.3. Creareade date şi servicii geo-spaţiale Actualizarealimiteloradministrativelani
velulunităţii administrativ-teritoriale 
1.4.1. Propuneri de actualizarea Legii 
cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 
7/1996, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare 
1.4.2. Propuneri de actualizare a 
Ordinului cu privire la tarifele ANCPI 

1.4. Transmiterea de propuneri de modificare 
și actualizare acadrului juridic specific și 
implementarea unitară a actelor normative . 

1.4.3  Implementarea unitară a 
prevederilor Regulamentului privind 
avizarea, recepția și înscrierea în cartea 
funciară și transmiterea propunerilor de 
actualizare și modificare a 
regulamentului către ANCPI. 

 1.4.4 Formularea de propuneri de 
simplificare a proceselor ca urmare a 
evaluării și evidențierii activităților 
inutile, redundante sau lipsite de efect 
prevăzute în reglementările legale 
aplicabile la nivelul instituției. 
1.5.1. Implementarea procedurilor de 
lucru standardizate 

1.5. Consolidarea capacităţii instituţionale a 
oficiilor teritoriale 

1.5.2. Implementarea măsurilor care se 



 
 

 

impun urmare a modificării 
Regulamentuluide organizare și 
funcționare al ANCPI  
1.5.3. Implementarea ROF-ului 
actualizat al OCPI  
1.5.4. Actualizarearegulamentuluiintern 
şi a codului de conduită al personalului 
din cadrul OCPI 
1.5.5. Formarea profesională 
apersonaluluiOCPI 

 
1.5.6. Menţinerea şi îmbunătăţirea 
continuă a Sistemului de Management 
al Calităţii 
1.5.7. Dezvoltarea sistemului de control 
intern/managerial 

2.1.1. Coordonarea activității de 
implementare a aplicațiilor informatice 
și transmiterea de propuneri concrete de 
îmbunătățire a acestora către ANCPI 

2.1. Dezvoltareasistemuluiintegratdecadastru 
si carte funciară 

2.1.2. Întreţinerea, actualizarea şi 
dezvoltarea infrastructurii hardware şi 
software 
2.2.1. Lucrări sistematice de cadastru în  
unităţi administrativ-teritoriale – 
Proiect CESAR 

2.2. Înregistrarea sistematică a proprietăţilor 
imobiliare 

2.2.2 Lucrări sistematice de cadastru în  
unităţileadministrativ teritoriale 
cuprinse în Programul naţional de 
cadastru și Programul operațional 
regional 2014-2020 

2.3. Crearea şi dezvoltarea unui sistem 
electronic de gestionare a documentelor / 
Realizarea unei baze de date electronice 

 Conversia în format digital a tuturor 
cărţilor funciare de hârtie  

2. Administrar
ea şi 
conservare
a 
infrastructur
ii necesare 
pentru 
asigurarea 
dreptului de 
proprietate 

2.4. Crearea unor arhive analogice şi digitale  Conversiadocumentaţiilor de cadastru 

3. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
pieţei 
imobiliare şi 
ipotecare  

 
Realizareainfrastructuriinecesarepentruînregis
trareaproprietăţii 
 

Recepționarea planurilor parcelare și a 
planurilor de încadrare în tarla la nivel 
judeţean cu atribuire de numere 
cadastrale imobilelor și înscrierea din 
oficiu a titlurilor de proprietate în cartea 
funciară 

 

Constatări 
 

Obiectivul general (strategic) numărul 1 
Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice şi facilitarea accesului la 

acestea pentru cetăţeni 
 
Obiecivul specific numărul 1.1 
Simplificarea accesului cetăţenilor la serviciile publice 
 

Activitatea 1.1.1.  
Implementareasistemuluide platăon-line  



 
 

 

 Aplicația informatică este în prezent funcțională pentru eliberarea extraselor 
de carte funciară de informare iar situația solicitărilor înregistrate, prin folosirea 
acestei facilități, în cursul anului 2018se prezintă astfel: 
 
S-au soluționat 1817 cereri de extrase CF de informare plătite on-line în 2018. 
 

Activitatea 1.1.2  
Facilitarea înregistrării on-line a cererilor de către parteneri (notari, 

persoane fizice autorizate) 
 Sunt în continuare notari publici care nu înregistrează on-line cererile deșii 
oficiile teritoriale au informat notarii publici despre această posibilitate.  
 Pentru ca înregistrarea on-line a cererilor să aibă ca finalitate în mod real 
facilitarea accesului notarilor publici și a persoanelor autorizate la sistemul informatic 
și reducerea timpului de lucru alocat pentru înregistrarea cererilor la ghișeu, având în 
vedere volumul mare de documentații depuse la oficiile teritoriale și pentru 
degrevarea personalului implicat în această activitatese impune ca la nivelul fiecărui 
BCPI să fie înfiinţate două ghișee de relații cu publicul și casierii unul pentru banii ce 
se vor încasa de la persoanele care au înregistrat cererile on-line şi al doilea pentru 
banii încasaţi de la persoanele care nu înregistrează cereri on-line . Acest lucru nu 
este posibil la nivelul fiecărui BCPI datorită lipsei de personal. 
 

Activitatea 1.1.3 
Asigurarea accesului gratuit, direct, permanent, personal sau prin 

reprezentant, la platforma și serviciile  on-line ale sistemului integrat de 
cadastru și carte funciară, în condițiile reglementate prin ordin al 
directorului general al ANCPI, pentru autoritățile publice centrale și locale, 
instituţiile publice, instanțele judecătorești, notarii publici, experţii 
judiciari, persoanele autorizate să realizeze lucrări de cadastru, geodezie, 
cartografie şi fotogrammetrie şi executorii judecătoreşti. 

Conform art. 3, alin 6, din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 
7/1996 modificat prin OUG 35/2016, ANCPI va asigura până la data de 31 decembrie 
2017, accesul gratuit, direct, permanent, personal sau prin reprezentant, la platforma 
și serviciile ori on-line ale sistemului integrat de cadastru și carte funciară, în 
condițiile reglementate prin ordin al directorului general al ANCPI, pentru autoritățile 
publice centrale și locale, instituţiile publice, instanțele judecătorești, notarii publici, 
experţii judiciari, persoanele autorizate să realizeze lucrări de cadastru, geodezie, 
cartografie şi fotogrammetrie şi executorii judecătoreşti. 
 Aplicația va fi implementată după aprobarea condițiilor prin ordin al 
directorului general al ANCPI. 
 

Activitatea 1.1.4  
Implementarea procedurii comunicării on-line a actelor către 

birourile teritoriale care se va stabili prin protocoale de colaborare 
aprobate prin hotărârea  Consiliului UNNPR respectiv a Consiliului UNEJ şi 
prin Ordinul Directorului General al ANCPI. 
        Procedura va fi implementată după realizarea acesteia de către ANCPI. 
 
  



 
 

 

       Activitatea 1.1.5. 

 Respectarea termenelor de soluţionare a cererilor.  
Pe data de 31.12.2018 au fost 30 de cereri restante. 
 
 Activitatea 1.1.6.  
 Organizarea de întâlniri periodice, în vederea interpretării unitare a 
legislației, cu:- reprezentanții filialelor teritoriale ale Uniunii Geodezilor din 
România 
 - reprezentanții Uniunii Naționale a Notarilor Publici 
 - reprezentanții Instituției Prefectului 
 - reprezentanții Consililor Județene 
 -  reprezentanții Consiliilor locale 
 - reprezentanții Instanțelor judecătorești când situația o impune 
 - reprezentanții altor instituții când situația o impune 
 

Am răspuns de fiecare dată la solicitările Instituției Prefectului, Consiliului 
Județean, Tribunalului Covasna și ale altor instituții publice, referitoare la 
interpretarea unitară a legislației. 

Au fost primiți în audiență reprezentații comisiilor locale de fond funciar în 
vederea interpretării unitare a legislației referitoare la întocmirea planurilor parcelare 
și la conținutul documentațiilor necesare pentru redactarea titlurilor de proprietate. 

Au avut loc întâlniri de lucru cu persoanele autorizate având ca obiect 
modalități de lucru și respectiv de finanțare în cadrul Programului național de 
cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități 
administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale. 

O.C.P.I. Covasna a comunicat în data de 30 august primăriilor eligibile din 
județul Covasna documentele necesare încheierii contractului de finanțare pentru 
semestrul II anul 2018, în vederea realizării lucrărilor sistematice de cadastru pe 
sectoare cadastrale în vederea înscrierilor imobilelor în cartea funciară. O parte din 
primarii din județul Covasna care au optat pentru finanțare au participat în zilele de 
4,5,6,7 septembrie la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna la 
ședințele de lucru care au avut ca obiect prezentarea condițiilor în care urmează să 
fie semnate contractele de finanțate pentru semestrul II 2018. 

 

Obiectivul specific nr. 1.2. 
Creşterea gradului de transparenţă a activităţilor de relaţii cu publicul. 

  
Activitatea 1.2.1. 
Actualizarea listei informaţiilor de interes public comunicate din 

oficiu de către oficiile teritoriale urmare a modificărilor legislative  
 S-a actualizat lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu. 

 
Activitatea 1.2.2.  
Întocmirea de rapoarte periodice privind activitatea de soluţionare a 

petiţiilor şi accesul la informaţiile de interes public 
În cursul anului au fost înregistrate 8 petiții, 26 de solicitări de informații de 

interes public, soluționate în termen legal și au fost primite în audiențe 64 de 
solicitanți. 



 
 

 

 
Obiectivul specific nr. 1.3.  
Crearea de date şi servicii geospaţiale.  

  
Activitatea 1.3.1.  

Actualizarea limitelor administrative la nivelul unităţii administrativ-
teritoriale 

 Nu au fost actualizate limite administrativ teritoriale . 
 
 

Obiectivul specific nr. 1.4.  
Transmiterea de propuneri de modificare şi actualizare a cadrului juridic specific şi 
implementarea unitară a actelor normative . 
 
 Activitatea 1.4.1.  

Propuneri de actualizare a Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare 
nr. 7/1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare 
 

Ca urmare a adresei ANCPI nr. 560 din 10.01.2018 au fost transmise 
propunerile de măsuri pentru ședința de lucru care s-a desfășurat la sediul ANCPI în 
zilele de 15 – 16 ianuarie 2018 care au vizat și propuneri de modificări ale Legii nr. 7 
/1996 după cum urmează: 

art. 11. alin. 1  din Legea 7 /1996 se modifică și va avea următorul conținut: 
Unităţile administrativ-teritoriale şi/sau, după caz, sectoarele cadastrale 

în care se vor derula lucrări de înregistrare sistematică se aduc la cunoştinţă după 
încheierea contractelor de achiziție publică cu persoanele autorizate , prin publicarea, 
în scop de informare publică, într-un ziar de largă circulaţie, într-un ziar local, la 
sediul consiliului local, pe pagina de internet a administraţiei publice locale, precum şi 
pe cea aparţinând Agenţiei Naţionale, în scopul informării autorităţilor şi instituţiilor 
publice centrale şi locale, precum şi a persoanelor fizice şi juridice care deţin drepturi 
referitoare la imobile, cu privire la obligaţia de a furniza date şi informaţii privitoare la 
imobile, necesare derulării procesului de înregistrare sistematică, precum şi la 
obligaţia tuturor deţinătorilor de imobile de a verifica corectitudinea acestor 
informaţii. 

Argument 
   Ordinul prin care se aduc la cunoștință publică unităţile administrativ-

teritoriale şi/sau, după caz, sectoarele cadastrale în care se vor derula lucrări de 
înregistrare sistematică are caracter informativ, este un anunț, și nu reprezintă un 
act normativ propriu zis. Fiind vorba de o informare publică aceasta poate fi făcută 
prin orice mijloc de comunicare pentru că până la urmă este importantă finalitatea. 
Astfel dacă în campania de informare utilizată înaintea publicării documentelor 
tehnice (cea mai importantă etapă) se utilizează o metodă considerăm că nu există 
nici un impediment să fie utilizată aceeași metodă și în cazul informării cu privire la 
începerea lucrării de înregistrare sistematică și astfel se elimină dependența de 
publicarea în Monitorul Oficial. 

art. 11. alin. 2 litera p  din Legea 7 /1996 se modifică și va avea următorul 
conținut: 



 
 

 

p) închiderea vechilor evidenţe, prin efectul legii urmare a deschiderii noilor cărți 
funciare  

Argument 
   Ordinul prin care se închid vechile evidențe reprezintă o formalitate și 

nu este necesar având în vedere că vechile evidențe s-au deschis cu foarte multă 
vreme în urmă și au fost actualizate partial la cererea persoanelor interesate și nu 
printr-un act juridic echivalent ordinului directorului general . 

art. 11. alin. 2 litera r  din Legea 7 /1996 se modifică și va avea următorul 
conținut: 
r)arhivarea documentelor în format de hărtie care stau la baza lucrărilor de cadastru 
şi înscriere în cartea funciară la sediul primăriei;  

Argument 
Tipărirea documentelor tehnice ale cadastrului – copie finală – în două 

exemplare reprezintă o povară și o cheltuială inutilă pentru prestatori. 
 ANCPI are capacitate de arhivare și protejare electronică a documentelor 
tehnice ale cadastrului în format digital. 
 Arhivarea documentelor tehnice ale cadastrului în format de hărtie la nivelul 
oficiilor teritoriale este inutilă și necesită cheltuieli ridicate pentru spații, mobilier de 
arhivă având în vedere volumul mare de documente care vor fi generate în cadrul 
PNCCF. 

art. 11. alin. 2 litera g  din Legea 7 /1996 se modifică și va avea următorul 
conținut: 
g) sesizarea camerei notarilor publici de către primărie, în cazul succesiunilor 
nedezbătute, în vederea repartizării cauzei succesorale notarului public competent;  

Argument 
   Obligația prevăzută în legea 7/1996 cu privire la plata onorariilor şi 

tarifelor în vederea eliberării, de către notarii publici, a certificatului pentru înscrierea 
în cartea funciară a posesorului ca proprietar şi a certificatelor de moştenitor, 
certificate întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, 
care se face de către Agenţia Naţională, din veniturile proprii în aplicarea 
Programului naţional de cadastru şi carte funciară, chiar şi ulterior finalizării 
înregistrării sistematice, sub condiţia respectării termenelor maximale prevăzute la 
alin. (9) şi la art. 11 alin. (2) lit. s) nu ar trebui să oblige oficiul teritorial și la 
sesizarea camerei notarilor publici. 

 Urmare a încercărilor oficiilor teritoriale de a obține documentele  de la 
primării necesare sesizării camerei notarilor publici respectiv a anexei nr. 24 la 
Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 
2.052 bis/1.528/2006, pusă la dispoziţia OCPI competent de către secretarul 
primăriei, care conţine toate datele de identificare ale succesibililor și a certificatului 
de deces, în copie, sau un extras de uz oficial de la registrul de stare civilă în foarte 
multe situații acestea nu au fost comunicate sau a existat un refuz de a pune la 
dispoziție extrasele de uz oficial de pe actele de stare civilă fiind invocate prevederile 
art. 69 din Legea nr. 119/1996 republicată care stipulează că La cererea scrisă a 
Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, a serviciilor publice comunitare 
de evidenţă a persoanelor, a instanţelor judecătoreşti, a parchetelor sau a poliţiei, se 
pot transmite extrase pentru uz oficial, însoţite de copii ale înscrisurilor care au stat 
la bazaîntocmirii actelor de stare civilă, iar pentru motive temeinice, la cererea 
serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, a oficiilor de stare civilă 



 
 

 

din cadrul primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale unde nu funcţionează serviciul 
public comunitar local de evidenţă a persoanelor, a unităţilor din sistemul de ordine şi 
siguranţă publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, a instituţiilor 
responsabile cu asistenţa socială şi protecţia drepturilor copilului, precum şi a 
notarilor publici, se eliberează gratuit extrase pentru uz oficial de pe actele de stare 
civilă aflate în arhiva proprie. Astfel în conformitate cu Legea nr. 119/1996 cu 
privire la actele de stare civilă primăriile invocă că nu pot pune la 
dispoziția oficiilor teritoriale extrasele de uz oficial de pe actele de stare civilă și 
oficiile teritoriale nu pot sesiza camera notarilor publici. 

 
Activitatea 1.4.2. 
Propuneri de actualizare a Ordinului cu privire la tarifele ANCPI 

Nu au mai fost formulate propuneri de actualizare. 
 
Activitatea 1.4.3.  
Implementarea unitară a prevederilor Regulamentului privind 

avizarea, recepţia şi înscrierea în cartea funciară şi transmiterea 
propunerilor de actualizare şi modificare a regulamentului către ANCPI. 

 
 Prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 335/11.03.2016 s-a aprobat 
componența grupului de lucru constituit în vederea elaborării Regulamentului de 
avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară. 
 

Activitatea 1.4.4. 
Formularea de propuneri de simplificare a proceselor ca urmare a 

evaluării și evidențierii activităților inutile, redundante sau lipsite de efect 
prevăzute în reglementările legale aplicabile la nivelul instituției. 

Nu au fost formulate propuneri. 
 
Obiectivul specific nr. 1.5.  

Consolidarea capacităţii instuţionale a oficiilor teritoriale. 
 

Activitatea 1.5.1.  
Implementarea procedurilor de lucru standardizate. 

Procedurile transmise de către ANCPI pe parcursul anului au fost implementate la 
nivelul OCPI Covasna. 
  

Activitatea 1.5.2.  

Implementarea măsurilor care se impun urmare a modificării 
Regulamentului de organizare şi funcţionare ANCPI. 

Au fost implementate măsurile care se impun urmare a publicării H.G nr. 
380/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012. 
 

Activitatea 1.5.3.  
Implementarea ROF – ului actualizat al OCPI. 



 
 

 

 S-au aprobat noile organigrame și s-au actualizat fișele posturilor angajaților 
cu atribuțiile rezultate după aprobarea prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 
1445/2016 a organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare al oficiilor 
de cadastru și publicitate imobiliară. 
 

Activitatea 1.5.4.  
Actualizarea regulamentului intern şi a codului de conduită al 

personalului din cadrul OCPI.  
 S-a elaborat și aprobat prin Decizia directorului OCPI Covasna nr. 22 din 
18.05.2017 Regulamentul intern al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Covasna. 

Activitatea 1.5.5.  
Formarea profesională a personalului. 
În perioada 15.11.2018 – 18.11.2018 şeful biroului economic şi persoana 

responsabilă cu achiziţiile publicce au participat la cursul de „Achiziţii publice. 
Ultimele modificări legislative” organizat de S.C. Dotis Trening SRL. 

În cursul anului 2018 au fost organizate 109 instruiri interne. Instruirile s-au 
finalizat cu procese verbale de instruire SMC. 

 
Activitatea 1.5.6  
Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management 

al Calităţii 
 Sistemul de Management al Calității al OCPI Covasna nu are neconformități 
fapt constatat urmare a auditurilor interne și de supraveghere.   
 

Activitatea 1.5.7.  
Dezvoltarea sistemului de control intern/managerial 
Ca urmare a solicitării Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, 

în temeiul art. 4 coroborat cu art. 8 din OSGG nr. 400/2015 la nivelul oficiilor 
teritoriale din zona 7 comisiile de monitorizare, coordonare și îndrumare 
metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial au 
elaborat Programele de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru 
anul 2018. 

 
Standardul 1 – Competență performanță 
A fost transmis la ANCPI în cursul anului 2017, estimat, necesarul de fonduri 

pentru formarea profesională şi a fost întocmit programul de formare profesională 
pentru anul 2018 conform procedurii SMC elaborate de către ANCPI. 

Participarea personalului din cadrul compartimentelor funcţionale la cursurile 
organizate de către ANCPI, oficiul teritorial sau de către organisme abilitate, atât în 
domeniul specific de activitate, cât şi în domeniul controlului intern este îngreunată 
de lipsa fondurilor alocate pentru instruiri externe şi de lipsa de timp a personalului 
de conducere şi de execuţie pentru instruiri interne. Există riscul deprofesionalizării 
personalului. Lipsa de timp se datorează în primul rând deficitului de personal şi 
gradului mare de încărcare cu activităţi curente a personalului existent. 



 
 

 

În cursul lunii octombrie 2018 am transmis planurile pentru pregătirea 
profesională pentru anul 2018 către ANCPI în atenția Centrului de Pregătire 
Profesională. 

Participarea personalului din cadrul compartimentelor funcţionale ale oficiilor 
teritoriale la cursurile organizate de către ANCPI, oficiul teritorial sau de către 
organisme abilitate, atât în domeniul specific de activitate, cât şi în domeniul 
controlului intern este îngreunată  de lipsa de timp a personalului de conducere și de 
execuție pentru instruiri interne. Există riscul deprofesionalizării personalului. Lipsa de 
timp se datorează în primul rând deficitului de personal și gradului mare de încărcare 
cu activități curente a personalului existent. 

 
Standardul 5 - Obiective 
Obiectivele generale la nivelul oficiului sunt stabilite astfel încât acestea să fie 

în concordanță cu misiunea OCPI, deasemenea și obiectivele complementare, legate 
de fiabilitatea informațiilor, conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne 
și acestea sunt comunicate către salariații și terții interesați. 

 
Standardul  6 – Planificarea și Standardul  7 Monitorizarea performanțelor 
Pentru atingerea obiectivelor, conducerea OCPI Covasna asigură coordonarea 

deciziilor şi acţiunilor compartimentelor entităţii şi organizează consultări prealabile 
atât în cadrul compartimentelor entităţii, cât şi între compartimentele respective. 

A fost asigurată monitorizarea performanţelor, pentru fiecare obiectiv şi 
activitate, prin intermediul unor indicatori cantitativi şi calitativi relevanţi, inclusiv cu 
privire la economicitate, eficienţă şi eficacitate urmare a acţiunii de monitorizare  

Conducerea OCPI Covasna a organizat 9 ședințe a Consiliului de conducere în 
conformitate cu prevederile din ROF. Au fost întocmite procese verbale de ședință. 

 
 Standardul 8 –Managementul riscului 

La OCPI Covasna a fost actualizat registrul de riscuri şi înregistrat cu nr. 
6369/29.11.2017. Planul de gestionare al riscurilor a fost înregistrat cu nr. 
6370/29.11.2017.În identificarea, descrierea şi evaluarea riscurilor de corupţie 
inclusiv pentru determinarea măsurilor preventive şi control, s-a respectat procedura 
PO-6.1-02-Metodologia privind managementul riscurilor de corupţie, aprobată la 
nivelul ANCPI şi transmisă OCPI Covasna. 
Au fost transmise grupului de lucru pentru prevenirea corupţiei la nivelul ANCPI, 
constituit la nivel central, în format letric şi în format electronic Fişele de analiză a 
activităţilor vulnerabile la coruţie iar pentru fiecare activitate s-au completat Fişele de 
identificare, descriere şi evaluare a riscurilor de corupţie întocmite separat pentru 
fiecare compartiment funcţional din cadrul OCPI Covasna 
 

Standardul 9 -  Proceduri 
OCPI Covasna nu are acoperit numărul de activităţi procedurabile cu proceduri 

operaţionale. Atât întocmirea procedurilor cât şi revizuirea acestora datorită 
modificării repetate a cadrului normativ şi a altor premise presupune un efort 
suplimentar cu alocarea de timp corespunzător atât pentru personalul de conducere 
cât şi pentru cel de execuţie care trebuie să participe la această activitate. Lipsa de 
timp se datorează în primul rând deficitului de personal şi gradului mare de încărcare 
cu activităţi curente a personalului existent. 



 
 

 

Standardul 10 – Supravegherea 
 Urmare a acțiunii de monitorizare, pentru 01.01-30.11.2018, a modului cum 
suntverificate activităţile salariaţilor pentru a se asigura minimizarea erorilor şi 
pierderilor, eliminarea neregulilor şi fraudei, respectarea legislaţiei şi înţelegerea şi 
aplicarea corectă a instrucţiunilor au rezultat următoarele: 

Efectuarea controalelor ierarhice asupra tuturor activităților inventariate la 
nivelul oficiilor teritoriale presupune un efort suplimentar cu alocarea de timp 
corespunzător atât pentru personalul de conducere cât și pentru cel de execuție care 
trebuie să participe la această activitate. Lipsa de timp se datorează în primul rând 
deficitului de personal și gradului mare de încărcare cu activități curente a 
personalului existent. 

Personalul de conducere din cadrul oficiului teritorial alocă majoritatea timpului 
activității de coordonare și foarte puțin timp activității de control ierarhic existând 
riscul apariției erorilor, pierderilor, neregulilor şi fraudei. 

Directorul a solicitat personalului de conducere ca toate activitățile să fie 
verificate cel puțin o dată pe an și cele care sunt expuse la riscuri de mai multe ori. 

 
 Standardul 13 – Gestionarea documentelor 

 Instituţia asigură stabilirea şi urmărirea aplicării în practică a măsurilor de 
securitate pentru protejarea documentelor împotriva distrugerii, furtului, pierderii, 
incendiului etc. 
 Pentru implementarea integrală a acestui standard se impune alocarea de 
urgenţă de către ANCPI a fondurilor necesare pentru contractarea de servicii de 
inventariere şi arhivare a documentelor care au fost preluate neinventariate de la 
Ministerul Justiţiei în anul 2004. Având în vedere că judeţul Covasna se află în zona 
în care a fost aplicabil Codul Civil Austriac şi ulterior Decretul lege nr. 115/1938 
volumul acestor documente neinventariate conform legislaţiei în vigoare este foarte 
mare. 
 
 

SITUAȚIE CENTRALIZATOARE 
privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial 

la data de 31.12.2018 la oficiul teritorial Covasna 
 

Specificaţii Covasna 

Obiective generale stabilite de instituţie 3 

Obiective specifice stabilite de instituţie 9 

Activităţile inventariate de instituţie 162 

Activităţile procedurabile inventariate de instituţie 140 

Proceduri formalizate elaborate de instituţie 133 

Funcţii considerate ca fiind în mod special expuse la corupţie inventariate de instituţie 9 

Indicatorii de performanţă sau de rezultat asociaţi activităţilor şi obiectivelor specifice 

elaboraţi de instituţie 
40 

Riscurile înregistrate în Registrul riscurilor de către instituţie 173 

 

OCPI COVASNA a stabilit Obiectivele generale, obiectivele specifice şi 
indicatorii de performanţă la nivelul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
pentru perioada 2018-2023, având numărul de înregistrare 286 din 16.01.2018, 
urmând ca după elaborarea Strategiei Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 



 
 

 

Imobiliară, Obiectivelor generale, obiectivelor specifice și indicatorilor de performanță 
ai Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru perioada 2018-2023 
să se opereze revizuirea acestora dacă va fi cazul. 
 

 

 
Obiecivul specific numărul 2.1 
Dezvoltarea sistemului integrat de cadastru si carte funciară 

  
Activitatea 2.1.1.  
Coordonarea activităţii de implementare a aplicațiilor informatice și 

transmiterea de propuneri concrete de îmbunătățire a acestora către 
ANCPI. 
 Nu s-au făcut propuneri pentru actualizarea aplicaţiilor informatice integrate. 
 
PRINCIPALELE PROBLEME GENERATE DE IMPLEMENTAREA E-TERRA 3: 
 Nu apare mesaj în cazul în care construcția depășește terenul. 
 Nu apare mesaj în cazul în care există diferență de suprafață la suprafața din 
act și respectiv suprafața din coordonate. 
  

Stadiul operaţionalizării sistemelor Registrul Electronic Naţional al 
Nomenclaturii Stradale şi Registrul Agricol Naţional . 

 
Au fost activate 67 conturi pentru 12 UAT-uri , restul UAT-urilor (33) nu au 

completat formularul online de creare utilizatori sau nu au trimis cererea scrisă de 
activare conturi. 
 

Conform raportării din data de 03.12.2018 situația se prezintă conform 
tabelului de mai jos: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

Nr. 
crt 

DENUMIRE 
UAT 

DENUMIRE 
UAT 

(diacritice) 

SIRUTA 
UAT 

TIP1 
UAT 

TIP2 UAT 
Nr.utilizatori 
activi RAN     
(minim 1) 

Nr.utilizatori
activi 

RENNS  
(minim 4) 

MOTIVARE 
(în cazul în 
care nu este 

atins 
nr.minim de 
utilizatori pt. 

RAN și 
RENNS) 

Nr. 
totalgospod

ării RAN 

Nr. 
gospodăriiînc

ărcate în 
RAN 

Nr. 
adreseîncărcat

eîn RENNS 
Motivare/Probleme întâmpinate 

1 Aita Mare Aita Mare 63777 rural comună 1 4     aplicațiile nu funcționează 

2 Arcuș Arcuș 65113 rural comună 1 4     aplicațiile nu funcționează 

3 Baraolt Baraolt 63447 urban oraș 1 1     Lipsă personal, aplicațiile nu funcționează 

4 Barcani Barcani 63633 rural comună 1      Lipsă personal, aplicațiile nu funcționează 

5 Bățani Bățani 63802 rural comună 1 1     Lipsă personal, aplicațiile nu funcționează 

6 Belin Belin 63866 rural comună 1 4   1379  aplicațiile nu funcționează 

7 Bixad Bixad 65121 rural comună 1    738  Lipsă personal, aplicațiile nu funcționează 

8 Bodoc Bodoc 63893 rural comună 1 4     aplicațiile nu funcționează 

9 
Boroșneu 
Mare 

Boroșneu Mare 63937 rural comună 1 1   831  Lipsă personal, aplicațiile nu funcționează 

10 Brăduț Brăduț 64041 rural comună 1    2051  Lipsă personal, aplicațiile nu funcționează 

11 Brateș Brateș 64005 rural comună 1      Lipsă personal, aplicațiile nu funcționează 

12 Brețcu Brețcu 64096 rural comună 1 4     aplicațiile nu funcționează 

13 Catalina Catalina 64130 rural comună 1 4     aplicațiile nu funcționează 

14 Cernat Cernat 64194 rural comună 1 4     aplicațiile nu funcționează 

15 Chichiș Chichiș 64238 rural comună 1 1     Lipsă personal, aplicațiile nu funcționează 

16 Comandău Comandău 63553 rural comună 1      Lipsă personal, aplicațiile nu funcționează 

17 Covasna Covasna 63526 urban oraș 1 1   173  Lipsă personal, aplicațiile nu funcționează 

18 Dalnic Dalnic 65147 rural comună 1      Lipsă personal, aplicațiile nu funcționează 

19 Dobârlău Dobârlău 64265 rural comună 1 4   1340  aplicațiile nu funcționează 

20 Estelnic Estelnic 65154 rural comună 1 4     aplicațiile nu funcționează 

21 Ghelința Ghelința 64318 rural comună 1      Lipsă personal, aplicațiile nu funcționează 

22 Ghidfalău Ghidfalău 64345 rural comună 1      Lipsă personal, aplicațiile nu funcționează 

23 Hăghig Hăghig 64390 rural comună 1      Lipsă personal, aplicațiile nu funcționează 

24 Ilieni Ilieni 64425 rural comună 1 4     Lipsă personal, aplicațiile nu funcționează 

25 
Întorsura 
Buzăului 

Întorsura 
Buzăului 

63580 urban oraș 2    1  Lipsă personal, aplicațiile nu funcționează 



 
 

 

26 Lemnia Lemnia 64461 rural comună 1 1     Lipsă personal, aplicațiile nu funcționează 

27 Malnaș Malnaș 64504 rural comună 1    622  Lipsă personal, aplicațiile nu funcționează 

28 Mereni Mereni 65105 rural comună 1 1     Lipsă personal, aplicațiile nu funcționează 

29 Micfalău Micfalău 65139 rural comună 0 4     aplicațiile nu funcționează 

30 Moacșa Moacșa 64568 rural comună 1 1     Lipsă personal, aplicațiile nu funcționează 

31 Ojdula Ojdula 64602 rural comună 1    1728  Lipsă personal, aplicațiile nu funcționează 

32 Ozun Ozun 64639 rural comună 1 4     aplicațiile nu funcționează 

33 Poian Poian 64719 rural comună 1      Lipsă personal, aplicațiile nu funcționează 

34 Reci Reci 64773 rural comună 1 4   1028  aplicațiile nu funcționează 

35 Sânzieni Sânzieni 64826 rural comună 1 4     aplicațiile nu funcționează 

36 
Sfântu 
Gheorghe 

Sfântu 
Gheorghe 

63394 urban 
Mun. 

reședință 
județ 

1 1   2668  Lipsă personal, aplicațiile nu funcționează 

37 Sita Buzăului Sita Buzăului 63688 rural comună 1 4     aplicațiile nu funcționează 

38 
Târgu 
Secuiesc 

Târgu Secuiesc 63740 urban municipiu 1 5     Lipsă personal, aplicațiile nu funcționează 

39 Turia Turia 64871 rural comună 1 3   2107  Lipsă personal, aplicațiile nu funcționează 

40 Vâlcele Vâlcele 64942 rural comună 1    892  Lipsă personal, aplicațiile nu funcționează 

41 Valea Crișului Valea Crișului 64906 rural comună 1    735  Lipsă personal, aplicațiile nu funcționează 

42 Valea Mare Valea Mare 65099 rural comună 1      Lipsă personal, aplicațiile nu funcționează 

43 Vârghiș Vârghiș 64997 rural comună 1      Lipsă personal, aplicațiile nu funcționează 

44 Zăbala Zăbala 65048 rural comună 1 1     Lipsă personal, aplicațiile nu funcționează 

45 Zagon Zagon 65011 rural comună 1 1     Lipsă personal, aplicațiile nu funcționează 

 
TOTAL 

COVASNA 
    45 79   16293   



 
 

 

Activitatea 2.1.2. 
Întreţinerea, actualizarea şi dezvoltarea infrastructurii hardware şi 

software 
 Problemele apărute în aplicaţia e-terra au fost raportate pe Mantis. 
Au fost52 incidente pe parcursul anului 2018. 
 

Obiectivul specific nr. 2.2. 
Crearea şi dezvoltarea unui sistem electronic de gestionare a documentelor / 

Realizarea unei baze de date electronice  
 

Activitatea 2.2.1 
Lucrări sistematice de cadastru în unităţi administrativ-teritoriale – 

Proiect CESAR 
 Nu am avut contracte cu Proiectul Cesar 
 

Activitatea 2.2.2 
Lucrări sistematice de cadastru în unităţile administrativ cuprinse în 

Programul naţional de cadastru, programul operaţional regional 2014-2020 
şi în cele care au încheiat protocoale cadru de colaborare cu ANCPI şi 
contracte în derulare.  

La OCPI Covasna în baza Acordului Cadru nr. 24239/03.10.2017 semnat de 
către ANCPI cu SC CORNEL&CORNEL TOPOEXIM SRL pentru derularea lucrărilor de 
înregistrare sistematică în două UAT-uri din județul Covasna respectiv Cernat și 
Malnaș, au demarat activitățiile de înregistrare sistematică în comuna Cernat. 

 
Programul operaţional regional 2014-2020 

 
În luna noiembrie directorul oficiului teritorial a semnat, Acordul de parteneriat 

pentru pentru realizarea proiectului major CREȘTEREA GRADULUI DE ACOPERIRE ȘI 
DE INCLUZIUNE A SISTEMULUI DE ÎNREGISTRARE A PROPRIETĂȚILOR ÎN ZONELE 
RURALE DIN ROMÂNIA. 

Obiectul parteneriatului este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor (ANCPI, 
40 de OCPI-uri și Centrul Național de Cartografie) contribuţia financiară proprie a 
fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în 
implementarea activităţilor aferente proiectului major Creșterea gradului de acoperire 
și de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din 
România, care este inclus în Programul Operaţional Regional 2014-2020, și face 
obiectul Axei prioritare 11 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a 
proprietăților în cadastru și cartea funciară, prioritatea de investiție 11.1 – 
Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă, al cărei 
Obiectiv specific este Creşterea gradului de acoperire geografică și de înregistrare a 
proprietăților din zonele rurale în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară 
(SICCF), apel de proiecte POR/2017/11.1/1, precum și pe perioada de durabilitate și 
de valabilitate a contractului de finanțare. 

Prin Ordinul comun alMinisterului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice 
şi Fondurilor Europene, Ministerului Transporturilor, Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale și Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 
6962/1743/389/1522/2017 s-a aprobat Lista unităţilor administrativ-teritoriale din 
mediul rural în care se vor desfăşura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, 



 
 

 

care vor beneficia de finanţare din fonduri europene structurale şi de investiţii în 
cadrul axei prioritare 11 a Programului operaţional regional 2014-2020. 
 

 
LISTA  

unităţilor administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfăşura lucrări de 
înregistrare sistematică a imobilelor, care vor beneficia de finanţare din fonduri 
europene structurale şi de investiţii în cadrul axei prioritare 11 a Programului 

operaţional regional 2014-2020 
 

      

 Nr. crt. SIRUTA JUDEŢ UAT Suprafaţa UAT (ha) 

   COVASNA   

 1 63802 COVASNA BĂŢANI 22,165 

 2 63937 COVASNA BOROŞNEU MARE 6,479 

 3 64096 COVASNA BREŢCU 11,275 

 4 64130 COVASNA CATALINA 5,505 

 5 64194 COVASNA CERNAT 11,461 

 6 65147 COVASNA DALNIC 5,407 

 7 64390 COVASNA HĂGHIG 4,686 

 8 64568 COVASNA MOACŞA 3,333 

 9 64602 COVASNA OJDULA 11,273 

 10 64639 COVASNA OZUN 8,450 

 11 64773 COVASNA RECI 5,561 

 12 64826 COVASNA SÂNZIENI 9,986 

 13 64871 COVASNA TURIA 14,717 

 
Lucrări de înregistrare sistematică iniţiate de unităţi administrativ- 

teritoriale, având ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul unităţilor 
administrativ-teritorial



 
 

 

 

Situația contractelor de finanțare  
              

STATUS - FINANȚAREA I (2016-2017) 

Județ 

Nr. UAT 
în care s-

au 
finalizat 

sect. 
cadastr. 

Denumire 
UAT-uri 
finalizate 

SIRUT
A 

Nr. 
sectoare 
cadastr. 

finalizate 

Denumire 
sect. 

cadastrale 
finalizate 

Nr. cărți 
funciare 
deschise 

Suprafața 
aferentă 
cărților 
funciare 
deschise 

(ha) 

Nr. UAT-
uri cu 
sect. 

cadastr. 
în lucru 

Denumire 
UAT-uri în 

lucru 

SIRUT
A 

Nr. total 
sectoare 
cadastr. 
în lucru 

Denumire 
sectoare 

cadastrale 
în lucru 

Nr. 
imobile 
estimat  

Suprafaț
a 

estimată 

Nr. Contr. 
de finanţare 
în vigoare 

Nr. Contr.de 
servicii în 
vigoare 

Belin 63866 1 1,2,3,4 125 87,86       

Ilieni 64425 1 1 163 145,88       

Lemnia 64461 1 1 113 59,96       

Sfântu 
Gheorghe 

63394 1 1 131 149,84       

Vâlcele 64942 1 1 108 31,85       

Zagon 65011 1 1 116 42,76       

CV 6 

TOTAL 6  756 518,15 

 

TOTAL      

  

         
 

STATUS-FINANȚAREA II (2017-2019) 
 

Județ 

Număr 
UAT în 

care s-au 
finalizat 

sect. 
cadastr. 

Denumire 
UAT-uri 
finalizate 

SIRUT
A 

Nr.total 
sect. 

cadastr. 
finalizate 

Nr.cărți 
funciare 
deschise 

Denumire 
sect. 

cadastr. 
finalizate 

Suprafața 
aferentă 
cărților 
funciare 

deschise(ha) 

Nr.UAT
-uri cu 

sectoare 
cadastr. 
în lucru 

Denumire 
UAT-uri în 

lucru 
SIRUTA 

Nr.total 
sect. 

cadastr. 
în lucru 

Denumire sect. 
cadastr. în 

lucru 

Nr. 
imobile 
estimat  

Suprafaț
a 

estimată 

Nr.contr.
de 

finanțare 
în vigoare 

Nr.contra
cte de 

servicii în 
vigoare 

      Brețcu 64096 8 
9, 11, 13, 23, 
24, 25, 26, 30 

2100 748,11 1 1 

      

Brăduț 64041 9 
53, 75, 96, 133, 
158, 178, 179, 
196, 197 

300 279,70 1 1 

      Catalina 64130 3 23, 25, 26 600 637,62 1 1 

      

Chichiș 64238 13 
3, 4, 5, 6, 7, 19, 
21, 27, 28, 33, 
60, 67, 69 

1022 503,55 1 2 

      

Dalnic 65147 12 
3, 4, 11, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 
19, 28, 29 

160 98,08 1 1 

Ghelința 64318 1 134 8 97,9657       1 1 

   
   Ojdula 64602 5 

24, 29, 30, 31, 
34 

1000 1579,15 1 1 

Vâlcele 64942 7 1399 
17, 18, 19, 
20, 24, 29, 

30 
630,9260       1 1 

CV  

      

7 

Zagon 65011 4 33, 38, 39, 40 500 275,99 1 1 

  TOTAL  1533  728,8917  TOTAL 62  5682 4122,20 7 8 



 
 

 

 

 
STATUS - FINANȚAREA III (2018) 

Județ 

Număr 
UAT in 

care s-au 
finalizat 
sectoare 

cadadastra
le 

Denumire 
UAT-uri 
finalizate 

SIRUTA 

Nr. total 
sectoare 

cadastrale 
finalizate 

Denumire 
sectoare 

cadastrale 
finalizate 

Nr. cărți 
funciare 
deschise 

Suprafața 
aferentă 
cărților 
funciare 

deschise (ha) 

Nr. UAT-
uri cu 

sectoare 
cadastral
e în lucru 

Denumire 
UAT-uri în 

lucru 
SIRUTA 

Nr. total 
sectoare 

cadastrale în 
lucru 

Denumire sectoare 
cadastrale în lucru 

Nr. 
imobile 
estimat  

Suprafața 
estimată 

Nr. 
contracte de 
finanţare în 

vigoare 

Nr. 
contracte 

de 
servicii în 
vigoare 

        Arcuș 65113 9 2,5,6,7,8,10,13,15,32 590 391,78 1 1 

        Bățani 63802 5 39,53,103,104,106 1207 439,63 1 1 

        Belin 63866 8 58,59,60,61,63,85,86,87 503 188,67 1 1 

        Bodoc 63893 8 29,32,33,46,47,48,49,50 470 215,09 1 1 

        Brăduț 64041 13 
4,30,58,65,98,105,126,1
42,149,150,151,123,121 

408 1785,81 1 1 

        Covasna 63526 15 
29,30,31,32,33,34,35,36,
37,42,43,44,45,73,74 

881 469,53 1 1 

        Estelnic 65154 31 

22,23,24,25,26,27,28,29,
30,31,32,33,34,35,36,37,
38,39,40,41,42,43,44,45,
46,47,48,49,50,51,52 

1400 638,30 1 1 

        Ghelința 64318 4 7, 9, 10, 11 1100 442,56 1 1 

        Hăghig 643908 2 17, 18 350 318,23 1 1 

        Micfalău 65139 112 
89,90,91,93,94,95,99,10
0,102,136,138,139 

300 53,43 1 1 

        Moacșa 64568 37 

2,4,5,6,7,8,9,10,11,14,18
,20,23,24,25,26,27,28,29
,30,31,32,33,34,36,38,42
,44,45,46,47,49,50,51,52
,53,54 

1700 2364,85 1 1 

        Sânzieni 64826 23 
23,25,27,29,32,39,42,46,
48,49,50,66,67,68,69,70,
72,74,75,76,77,78,79 

1638 936,95 1 1 

        Turia 64871 11 
35,37,41,42,44,48,50,51,
54,56,58 

1910 1359,38 1 1 

CV 

        
Valea 

Crișului 
64906 6 8,9,11,12,31,32 810 576,96 1 1 



 
 

 

 

 

        Zăbala 65048 29 

1,2,3,4,5,6,7,9,10,30,32,
33,34,36,37,38,39,40,43,
44,45,46,48,49,50,73,75,
76,77 

1913 1520,02 1 1 

        Zagon 65011 10 
26,27,29,30,31,32,34,35,
36,37 

1910 1255,70 1 1 

 TOTAL      TOTAL 228  18090 14104 17 17 

 
 

STATUS - FINANȚAREA IV (2018) 

 Județ 

Număr UAT in 
care s-au 
finalizat 
sectoare 

cadadastrale 

Denumire 
UAT-uri 
finalizate 

SIRUTA 

Nr. total 
sectoare 

cadastralefi
nalizate 

Denumire 
sectoare 

cadastrale 
finalizate 

Nr. cărți 
funciare 
deschise 

Suprafața 
aferentă 
cărților 
funciare 
deschise 

(ha) 

Nr. UAT-uri 
cu sectoare 

cadastrale în 
lucru 

Denumire 
UAT-uri în 

lucru 
SIRUTA 

Nr. total 
sectoare 

cadastrale în 
lucru 

Denumire sectoare 
cadastrale în lucru 

Nr. 
imobile 
estimat  

Suprafața 
estimată 

Nr. 
contracte 

de 
finanţare 
în vigoare 

Nr. 
contracte 
de servicii 
în vigoare 

        Aita Mare 63777 3 8, 14, 39 310   143,66 

        Bățani 63802 2 109, 115 450   160,80 

        Belin 63866 2 12, 13 507 1356,60 

        Ilieni 64425 21 

39, 72, 73, 75, 80, 
85, 100, 101, 129, 
130, 155, 156, 164, 
177, 178, 210, 222, 
223,. 224, 225, 226 

400   288,23 

        Lemnia 64461 6 
25, 26, 27, 28, 29, 
30 

490   342,64 

        Poian 64719 3 26, 27, 28 246     70,38 

        
Sfântu 

Gheorghe 
63394 19 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 17, 
18, 21, 22, 24, 27, 
29 

2008 3157,73 

        
Târgu 

Secuiesc 
63740 12 

2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 
62, 67, 73, 74, 75 

1980 1392,54 

        Valea Mare 65099 5 1, 2, 3, 4, 5 500   166,42 

CV 

 TOTAL      TOTAL 73  6891 7078,99 

9 9 

 



 
 

 

 

Obiectivul specific nr. 2.3. 

Crearea şi dezvoltarea unui sistem electronic de gestionare a documentelor / 
Realizarea unei baze de date electronice  
 
 Activitatea 2.3.1 

Identificarea și conversia în format digital a tuturor cărţilor funciare de 
hârtie în care sunt înscrise imobile aflate în circuitul civil 
         Pe parcursul anului2018 au fost convertite 3736de cărți funciare 
 
Obiectivul specific nr. 2.4. 

Crearea unor arhive  analogice şi digitale 
 
 Activitatea 2.4.1. 

Identificarea și conversia documentaţiilor de cadastru 
          Pe parcursul anului 2018 au fost convertite 33  PAD 
 

Obiectivul general (strategic) numărul 3 
Sprijin pentru dezvoltarea pieţei imobiliare şi ipotecare 

 
 Obiectivul specific 3.1  

Realizarea infrastructurii necesare pentru înregistrarea  proprietăţii 
  

Activitatea 3.1.1. 
Recepționarea planurilor parcelare și a planurilor de încadrare în 

tarla la nivel judeţean cu atribuire de numere cadastrale imobilelor și 
înscrierea din oficiu a titlurilor de proprietate în cartea funciară. 
  
 
 În urma analizei efectuate la nivelul județului, pornind de la datele care au 
rezultat urmare a întocmirii Situațiilor centralizatoare a necesarului de teren în 
vederea finalizării procesului de restituire în baza Legii nr. 165/2013 au rezultat 
următoarele: 
 

Situația centralizatoare a necesarului de teren în vederea finalizării procesului 
de restituire a fost comunicată de Instituția Prefectului Județul Covasna la OCPI 
Covasna în data de 14.07.2015 și conține informații pentru toate localitățile din 
județul Covasna. 

 
Suprafața pentru care s-au eliberat Titluri de proprietate: 

115724,89 ha agricol  
127145,91 ha forestier 

 
La data de 31.12.2018 suprafața acoperită cu planuri parcelare este 

de 108.979,64ha. 
In cursul anului 2018 au fost recepționate un număr de 12 planuri parcelare 

pentru o suprafata de 1742,64 ha, cu alocare de 470 numere cadastrale. 
Au fost solicitate informații de către comisiile locale din comuna Ozun și 

Comuna Dobârlău pentru întocmirea planurilor parcelare cu alocare de număr 
cadastral. 



 
 

 

 

Au fost întocmite 3347 titluri de proprietate pe terenuri agricole cu o suprafață 
totală de 1779,73 ha și 128 titluri de proprietate pe terenuri forestiere cu o suprafață 
totală de 405,70 ha. 

La nivelul comisiei județene de fond funciar din județul Covasna este elaborat 
Regulamentul de organizare și funcționare în care este precizat că documentația 
pentru eliberarea titlurilor de proprietate trebuie să conțină planuri parcelare avizate 
de OCPI, în format digital, (sau planuri analogice care nu vor fi avizate deoarece nu 
sunt întocmite conform Ordinului ANCPI nr.700/2014) care vor fi confruntate cu 
evidenţele OCPI/Ocoalele Silvice. Planurile analogice vor fi depuse doar prin excepţie, 
în situaţia în care nu există fondurile necesare elaborării planurilor parcelare în format 
stereo 70. Acestea vor fi semnate de către primar şi persoana autorizată în lucrări 
topografice care le-a întocmit. 

Directorul oficiului teritorial a adus la cunoștința comisiilor locale și județenă 
din județ care sunt consecințele lipsei planurilor parcelare respectiv implicaţii negative 
în realizarea unor obiective de interes naţional sau local pentru dezvoltarea 
infrastructurii şi promovarea unor investiţii, accesarea de fonduri europene, în 
realizarea măsurilor stabilite în Programul de guvernare şi în angajamentele asumate 
în faţa Uniunii Europene. 

Orice proiect cu finanţare europeană presupune obligativitatea înscrierii 
prealabile a imobilelor în cartea funciară. 

Înregistrarea imobilelor reprezintă beneficii atât pentru cetăţenii din mediul 
urban şi rural cât şi pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale prin 
evidenţierea strictă a domeniului public şi privat al Statului şi al unităţilor 
administrativ-teritoriale. 

Totodată va continua coordonarea de către oficiul teritorial a specialiştilor în 
măsurători topografice de la nivelul comisiilor locale de fond funciar în vederea 
întocmirii planurilor parcelare în formatul standard prevăzut de Regulamentul privind 
avizarea, recepția și înscrierea în cartea funciară. 

 
 

Felician URSACHE 
Director OCPI Covasna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Punctul 3     

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Covasna 
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 I –INFORMATII GENERALE DESPRE JUDETUL COVASNA 

 
          Situat aproape în centrul României (pe teritoriul său se întretaie meridianul de 
25° 45’ longitudine estică şi paralela de 45° 45’ longitudine nordică), judeţul Covasna 
se află în interiorul arcului muntos al Carpaţilor de Curbură. 
 
 
 
                                                                                                                                                       
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
         Având o suprafaţă de 3.705 km 2, ceea ce reprezintă doar 1,6% din teritoriul 
ţării, judeţul Covasna are ca reşedinţă municipiul Sfântu Gheorghe, situat pe râul Olt. 
În afara acestuia, mai există un alt municipiu, Târgu Secuiesc –“Oraşul Breslelor”, un 
număr de 3 oraşe (Baraolt, Întorsura Buzăului şi oraşul-staţiune Covasna), precum şi 
40 comune cu 122 sate. 
 
         Din totalul populaţiei judeţului, care la recensamantul din luna ianuarie 2015, 
era de 220.750 locuitori, 109.119 locuiesc în mediul urban (49.44%), restul de 
111.631 locuind în mediul rural (50.56%); ca şi compoziţie etnică, românii reprezintă 
cca. 23%, maghiarii 73%, iar populaţia romă 4%. 
          
          Judeţ cu vechi tradiţii balneare, Covasna dispune de rezerve de ape minerale 
de diferite tipuri hidrochimice de o calitate foarte bună, ca dealtfel şi zăcămintele de 
bioxid de carbon. Ele sunt valorificate pe scară industrială sub forma apelor minerale 
îmbuteliate - Bodoc, Vâlcele, Covasna, Malnaş, Biborţeni - şi în cura balneară ca băi 
carbogazoase în staţiunile balneoclimaterice de interes naţional şi local - Covasna, 
Balvanyos, Malnaş, Vâlcele, Şugaş, Ozunca, Hătuica. Bioxidul de carbon se utilizează 
la Covasna şi Malnaş unde, împreună cu apele minerale, constituie factori terapeutici 
naturali de mare importanţă, de care se leaga tratamentul bolilor cardiovasculare şi 
tratarea unor boli digestive şi de nutriţie . 
          In acest sens, darea in folosinta in 2011 a obiectivelor din cadrul Proiectului 
„Drumul apelor minerale”cu  finantare U.E. de 70%, are un aport substantial la 
punerea in valoare a potentialului balneo-turistic al judetului Covasna. 
  
 

 



 
 

 

 

II. PREZENTAREA ADMINISTRATIEI JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE - 
COVASNA 

 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Covasna   funcţionează în 
municipiul Sfântu Gheorghe, în clădirea situată pe str. Bem Jozef, nr.9, cod postal 
520023, tel.0267/352740, fax 0267/352643. 

Începând cu data intrării în vigoare a H.G. nr. 520/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, s-a înfiinţat în subordinea 
Agenţiei, Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, instituţii publice cu 
personalitate juridică. 

Structura organizatorică a instituţiei s-a modificat, devenind Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna, aceasta funcţionând în cadrul Direcţiei 
Generale Regionale ale Finanţelor Publice Braşov, ca structură fără personalitate 
juridică. 
 

             
 

1) Conducerea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Covasna în 
urma reorganizării este asigurată de: 

 
• Ambrus Attila        - Şef administraţie 
• Mathis Istvan         - Şef  administraţie adjunct    – Activitatea de colectare 
• Turturică Felix   - Şef administraţie adjunct  – Activitatea de Inspecţie Fiscală 
• Lakatos Vasilica     - Trezorier Şef                     – Activitatea de Trezorerie 

 
Activităţile pe care le asigura AJFP Covasna sunt: 

o Activitatea de colectare; 
o Activitatea de inspecţie fiscală; 
o Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică. 

 
La data de 31.12.2018, AJFP Covasna are un număr de 233 posturi ocupate, din 
totalul de 249 posturi aprobate. 
 
      Toate unităţile teritoriale funcţionează în spaţii proprii. 
       



 
 

 

 

 2) Structuri organizatorice şi unităţi fiscale teritoriale               

             - Administratia Judeteana a Finantelor Publice Covasna – Sf.Gheorghe cu 
sediul in municipiul Sf. Gheorghe si ii sunt arondate: 

• municipiul Sf.Gheorghe cu un  numar de 60.503 locuitori; 
• orasul Intorsura Buzaului cu un numar de 8.923 locuitori;  
• 19 comune :Arcus, Barcani, Bixad, Bodoc, Borosneul Mare, Chichis, Dobarlau, 

Ghidfalau, Haghig, Ilieni, Malnas, Micfalau, Ozun, Reci, Sita Buzaului, Valea 
Crisului, Valcele, Valea Mare, Zagon cu un numar total de 52.226 locuitori; 

          Numărul total de contribuabili activi administrati, cumulat din luna ianuarie 
pana in luna decembrie 2018 este de 46.236 persoane fizice si juridice ( stabiliti 
conform notei nr. 875111/09.09.2009 a D.G.P.A.V. aprobata de vicepresedintele 
A.N.A.F.). – din care 109 persoane juridice la contribuabili mijlocii. 

La data de 31.12.2018, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Covasna – 
Sf.Gheorghe  avea un număr de 196 posturi ocupate. 

                                                                                                                                  
              - Serviciul Fiscal Municipal Târgu Secuiesc  –  are sediul în municipiul 
Tg.Secuiesc, str. Kossuth Lajos nr.10, telefon 0267/362380, 363373  si ii sunt 
arondate: 

• municipiul Tg.Secuiesc cu un numar de 19.532 locuitori; 
• orasul Covasna cu un numar de 10.973 locuitori;  
• 16 comune: Brates, Bretcu, Catalina, Cernat, Comandau, Dalnic, Estelnic, 

Ghelinta, Lemnia, Mereni, Moacsa, Ojdula, Poian, Sanzieni, Turia, Zabala cu un 
numar de 43.491 locuitori; 

          Numărul total de contribuabili activi administrati, cumulat din luna ianuarie 
pana in  luna decembrie 2018 este de 20.402 persoane fizice si juridice.  

La data de 31.12.2018, Serviciul Fiscal Municipal Târgu Secuiesc avea un 
număr de 25 posturi ocupate. 

           Conducerea Serviciului Fiscal Municipal Târgu Secuiesc, în urma reorganizării 
este asigurată de: 
 

• Ban Istvan            - Sef serviciu  fiscal municipal Tg.Secuiesc 
 

                            
           
  -Serviciului Fiscal Oraşenesc Baraolt –  are sediul in oraşul Baraolt, Piaţa  
Libertăţii nr.19, telefon 0267/377578, 377766 si ii sunt arondate: 

• orasul Baraolt cu un numar de 9.188 locuitori;  



 
 

 

 

• 5 comune: Aita Mare, Batani, Belin, Bradut, Varghis cu un numar total de 
15.914 locuitori. 

           Numărul total de contribuabili activi administraţi, cumulat din luna ianuarie 
pana in luna decembrie 2018 este de 10.126 persoane fizice si juridice.  

La data de 31.12.2018, Serviciul fiscal oraşenesc Baraolt  avea un număr de 12 
posturi ocupate. 
Conducerea Serviciului fiscal oraşenesc Baraolt în urma reorganizării este 
asigurată de: 

• Ban Istvan –  Şef serviciu fiscal orasenesc Baraolt 

                                  
           
 
              
3) Structura personalului: 

                                     
din care; Total 

posturi Ocupat Vacant Numar total de personal la 31.12.2018 

249 233 16 

                           din care:    

a. dupa categoria postului    
                           - functionari publici 239 223 16 

                           - personal contractual 10 10 0 

b. dupa nivelul atributiilor    
                   - functionari publici de conducere 32 30 2 

               - functionari publici de executie 207 193 14 

- personal contractual 10 10 0 

c. dupa nivelul de studii    
                           - studii economice X 160 X 

                           - studii juridie X 13 X 

                           - studii tehnice X 25 X 

                           - alte studii X 35 X 

d. dupa sex    
                                        - femei X 159 X 

                                        - barbati X 74 X 

 
  Prezentarea structurilor subordonate: 

 NR. POSTURI 



 
 

 

 

Ocupate 
DENUMIRE INDICATOR 

Total 

posturi  
din care: 

suspendate 
� Total A.J.F.P. Covasna la 31.12.2018 249 233 4 

Activităţi fiscale:    
Activitatea de trezorerie si contabilitate 68 64 0 
Activitatea de inspectie fiscala 38 35 0 
Activitatea de colectare 96 90 1 
Activitatea de servicii interne 27 27 1 
Activitatea juridica 9 8 2 
Alte structuri 11 9 0 

 

4)Evolutia numerica a agentilor economici administrati  

Situatia evolutiei  numerice a agentilor economici din Judetul Covasna pe total si administratii 

Tip agent economic Anul 2017 Anul 2018 
Nr. agenti ec. Persoane juridice platitoare de impozite si taxe, 

din care: 
8.983 9.360 

             - inactivi 3.242 1.630 
Nr. Persoane fizice, platitori de impozite si taxe 73.788 75.448 

Total contribuabili administrati 82.771 84.808 

 
 
 



 
 

 

 

 
        
   5)Modificari in structura organizatorica a A.N.A.F  in anul 2018 

 
• Având în vedere prevederile O.P.A.N.A.F.2716/05.11.2018, pentru 

modificarea O.P.A.N.A.F. 3610/2016, privind organizarea contribuabilor 
mijlocii , respectiv preluarea în sarcina administraţiilor judetene ale 
finantelor publice a contribuabililor mijlocii din data de 01.11.2018. 

 

III. MANAGEMENT PE BAZĂ DE OBIECTIVE DE PERFORMANŢĂ 

A.OBIECTIVELE A.N.A.F. PE ANUL 2018 

 Combaterea evaziunii fiscale prin: 
•  Îmbunătătirea eficientei activitătii de inspectie fiscală; 
• Combaterea fraudei multinationale. Controlul preturilor de transfer; 
• Combaterea fraudei intracomunitare. Frauda carusel. 

Sprijinirea mediului de afaceri prin: 
• Accelerarea procesului de compensare/restituire a sumelor cuvenite 

persoanelor 



 
 

 

 

     impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. prin îmbunătătirea procedurilor   de  
rambursare a sumelor negative de T.V.A.; 
• Sprijinirea contribuabililor disciplinati fiscal, dar care ca urmare a efectelor 

crizei sunt în dificultate; 
• Limitarea cresterii obligatiilor fiscale ale contribuabililor intrati în dizolvare; 

Modernizarea serviciilor si perfectionarea procedurilor 
Îmbunătătirea asistentei furnizate contribuabililor si a comunicării externe 
• Simplificarea modalitătilor de plată a obligatiilor fiscale; 
• Îmbunătătirea comunicării institutionale în vederea unei mai bune reflectări în  

mass-media a activitătii ANAF. 
Modernizarea si perfectionarea procedurilor 
• Simplificarea sistemului declarativ; 
• Dezvoltarea sistemului de depunere electronică a declaratiilor; 
• Transferul în timp real si corect al informatiilor legate de obligatiile 

contribuabililor; 
• Îmbunătătirea utilizării contului unic. 

Prevenirea evaziunii în faza de colectare 
• Îmbunătătirea metodologiei de dispunere si aducere la îndeplinire în mod 

operativ a măsurilor asigurătorii; 
• Îmbunătătirea colaborării cu Ministerul Administratiei si Internelor în vederea 

accesării bazei de date pentru identificarea operativă a proprietătilor imobiliare, 
precum si a mijloacelor de transport în scopul instituirii măsurilor asigurătorii 
sau executării, după caz; 

• Implementarea operatiunii de poprire electronică a disponibilitătilor bănesti 
aflate în conturile bancare deschise de debitori la băncile comerciale. 

 Îmbunătătirea colectării creantelor bugetare 
• Accelerarea recuperării arieratelor; 
•  Îmbunătătirea procedurii de valorificare a bunurilor în cadrul executarii silite,   

insolvabilitate si stabilire a răspunderii solidare. 
 
 
 
B. REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA PE ANUL 2018 

1) Principalele venituri bugetare realizate pe total si pe bugete in anul 
2018, comparativ cu realizarile anului 2017: 

                                                                                                                          mil.lei 

Total, din care: 

 

Venituri 

2017 
Pondere

% 
2018 

Pondere

% 
2018/2017% 

1. Buget de stat 
1) 271.87 

44.88 300.96 39.85 110.70 



 
 

 

 

2. Bugetul asigurărilor sociale de 

stat 
2) 

218.75 

36.10 300.29 39.76 137.28 
3. Bugetul Fondului Naţional Unic 

de   Asigurări de Sănătate 
2) 

106.77 

17.62 143.96 19.06 134.82 
4. Bugetul asigurărilor pentru 

şomaj 
2) 

8.49 

1.40 10.05 1.33 118.37 
      TOTAL (1+2+3+4) 605.88 

100.00 755.26 100.00 124.65 
Nota :                                                                                                                
      1)   inclusiv sume si cote defalcate la bugetele locale; 

2)   cuprinde si cheltuielile deduse direct de angajator care reprezinta venituri; 
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2) Principalele venituri ale bugetului de stat, in structura, realizate în anul 
2018, comparativ cu anul 2017                                                                                                                      

mil.lei     

Nr Venituri Total, din care: 



 
 

 

 

. 

crt

. 

2017 
Pondere

% 
2018 

Pondere
% 

2018/2017
% 

 TOTAL BUGET DE STAT  

din care: 
271.87 

100.00 300.96 100.00 110.70 

1 
Impozit pe profit 

22.13 

8.14 15.37 5.11 69.45 
2 Impozit pe venit 140.53 

51.69 115.67 38.43 82.31 
3 TVA 91.89 

33.80 108.01 35.89 117.54 
4 Accize 0.50 

0.18 0.52 0.17 104.00 
5 Alte venituri 16.82 

6.19 61.40 20.40 365.04 
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mil.lei 

Total venituri, din care: 
Venituri 

2017 Pondere 
% 2018 Pondere 

% 
2018/201

7 % 

TOTAL BGC, administrat de A.N.A.F. 605.88 100.00 755.26 100.00 124.65 

Buget de stat(exclusiv incasari in vama), din 
care: 271.87 44.87 300.96 39.85 110.70 

      - Impozit pe profit 22.13 8.14 15.37 5.11 69.45 

      - Impozit pe venit 140.53 51.69 115.67 38.43 82.31 
    - TVA (exclusiv incasari pentru importurile 

de bunuri) 91.89 33.80 108.01 35.89 117.54 

Accize (exclusiv incasari in vama) 0.50 0.18 0.52 0.17 104.00 

Rest venituri ( exclusiv incasari in vama) 16.82 6.19 61.40 20.40 365.04 

Bugetul asigurarilor sociale de stat 218.75 36.10 300.29 39.76 137.28 

Bugetul Fondului National Unic de Asigurari 
de Sanatate 106.77 17.62 143.96 19.06 134.82 

Bugetul asigurarilor pentru somaj 8.49 1.40 10.05 1.33 118.37 

           
          Analizand evolutia veniturilor incasate la B.G.C., se constata ca veniturile 
nominale incasate in anul 2018, au crescut fata de nivelul anului precedent, pe total 
buget general consolidat cu 24.65 %, iar pe bugete situatia se prezinta astfel: 

• Bugetul de stat  ......................................................................     10.70% 
• Bugetul asigurarilor sociale de stat …………………………     37.28% 
• Bugetul Fondului National Unic de Asigurari de Sanatate ....     34.82% 
• Bugetul asigurarilor pentru somaj…………………………...     18.37% 

          In perioada ianuarie-decembrie 2018, impozitul pe venit a fost principala sursa 
la bugetul de stat, cu o pondere de 38.43%, urmata de incasarile din T.V.A. cu 
35.89%. 



 
 

 

 

          Având în vedere prevederile O.P.A.N.A.F.2716/05.11.2018, pentru modificarea 
O.P.A.N.A.F. 3610/2016, privind organizarea contribuabilor mijlocii , respectiv 
preluarea în sarcina administraţiilor judetene ale finantelor publice a contribuabililor 
mijlocii din data de 01.11.2018, mentionam ca acestia, respectiv CM, au inregistrat 
incasari in perioada noiembrie – decembrie 2018, in valoare de 39.52 mil lei. 
          
          De mentionat este faptul ca veniturile inregistrate in anul 2018 pe buget 
general consolidat au fost in valori nominale  de 755.26 mil lei, insa cu data de  1 
noiembrie 2018, un numar de 109 contribuabili mijlocii au migrat la AJFP Covasna de 
la ARCM Brasov,  societati care in perioada noiembrie – decembrie 2018 au inregistrat 
un venit de 39.52 mil lei, ceea ce reprezinta o pondere de 5.23% din totalul 
veniturilor inregistrate in anul 2017, deci in valori nominale, veniturile inregistrate in 
anul 2018 la BGC sunt de 755.26 mil lei. 
 
3)Principalii indicatori de performanţă – anul 2018 

Fisa 
      2018 

Denumire indicator 

Nivelul 

indicatorilor de 

performanta 

pentru anul 2018 
 

Grad de realizare 
 - anul 2018         

Grad de 

indeplinire 
-  anul 2018 

% 

F1a Gradul de realizare a programului de incasari venituri 

bugetare (valori nete) 
100.00% 106.59% 106.59 

F1c Gradul de realizare a programului de incasari venituri 

bugetare (valori nete) (inclusiv vama) - - - 

F2 Diminuarea arieratelor recuperabile aflate in sold la finele 

anului precedent de raportare, pentru persoane juridice 14.554.670lei 8.862.741lei 164.22 

F3 Diminuarea arieratelor recuperabile aflate in sold la finele 

anului precedent de raportare, pentru persoane fizice 9.424.799lei 9.899.316lei 95.21 

F4 Gradul de conformare voluntara la plata obligatiilor fiscale 

(valoric), inclusiv plati partiale 85% 85.47% 100.55 

F5 Gradul de depunere voluntara a declaratiilor fiscale, pe 

tipuri de impozite % 96.78% 99.26 

F6 
Rata de incasare a obligatiilor stabilite suplimentar de 

activitatea de inspectie fiscala, incasata in 30 de zile, pentru 

persoane juridice (date din SIACF) 
- 18.65% 

 
- 

F7 
Rata de incasare a obligatiilor stabilite suplimentar de 

activitatea de inspectie fiscala, incasata in 30 de zile, pentru 

persoane fizice (date din SIACF/GOTICA) 
- 41.83%  

 
- 

F8 
Numar inspectii efectuate de un inspector la contribuabili 

persoane juridice 11.00 
7.94 

inspectii/inspector 
 

72.18 

F9 Numar inspectii efectuate de un inspector la contribuabili 

persoane fizice 20.00 19.43 
inspectii/inspector 97.15 

F10 
Sume stabilite suplimentar pe un inspector, urmare 

inspectiilor fiscale la contribuabili persoane juridice - 2.350.346 
Lei/inspector - 

F11 Sume stabilite suplimentar pe inspector, urmare inspectiilor 

fiscale la contribuabili persoane fizice - 163.323 
Lei/inspector - 

F12 
Ponderea impozitelor, taxelor si contributiilor pentru care s-

a modificat baza de impunere in total impozite, taxe si 

contributii verificate la contribuabili persoane juridice 
85% 

79.25% 
93.24 

F13 
Diminuarea pierderii fiscale pe o inspectie, urmare 

inspectiilor fiscale efectuate la contribuabilii persoane 

juridice care inregistreaza pierdere fiscala 
- 

150.463 
Lei /inspectii - 

F22 Procent din solicitarile in format hartie, solutionate in 

maximum 25 zile - 100.00% - 

F23 Procent din e-mail-uri, solutionate in maximum 20 zile - 122.62% - 

F76 Gradul de solutionare al solicitarilor de informatii de interes 

public - 100.00% - 

F79 Gradul de solutionare a solicitarilor reprezentantilor mass 

media locala si centrala - 100.00% - 

F81 Gradul de solutionare a petitiilor / sesizarilor depuse de 

cetateni - 100.00% - 



 
 

 

 

 
                                

F1a - Realizarea programului de încasari nete comunicat de ANAF reprezintă 
unul din cele mai importante obiective ale conducerii A.J.F.P. Covasna. Gradul de 
realizare in anul 2018 a programului de încasări nete a fost de 106.59%. 
 
                                                                                                                                                                            

  Mil.lei 
Pondere 
in total 

Grad de 
realizare Nr. 

crt Categorie impozit Program 
2018 

Încasari 
realizate 

2018 încasari 
% 

inc/prg% 

 Total 708.57 755.26 100.00 106.59 

I BS 288.86 300.96 39.85 104.19 
1 Impozit pe profit 15.59 15.37 5.11 98.59 
2 Impozit pe venit 88.65 115.67 38.43 130.48 
3 TVA 119.78 108.01 35.89 90.17 
4 Accize 0.56 0.52 0.17 92.86 
5 Alte venituri 64.28 61.40 20.40 95.52 
II BAS 419.71 454.30 60.15 108.24 
 C.A.S. 279.25 300.29 39.76 107.53 
 C.A.S.S. 128.95 143.96 19.06 111.64 

 SOMAJ 11.51 10.05 1.33 87.32 
 

F1a - luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total 

Realizari 
 2018 58.79 50.19 53.37 57.48 55.37 55.40 64.14 54.58 55.59 67.44 79.51 103.40 755.26 
Program 
2018 52.94 45.62 53.38 53.07 48.54 51.92 60.85 53.83 55.38 67.24 76.91 88.89 708.57 
Grad de 
realizare (%) 111.05 110.02 99.98 108.31 114.07 106.70 105.41 101.39 100.38 100.30 103.38 116.32 106.59 
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   Diminuarea arieratelor recuperabile aflate in sold la finele anului 
precedent de raportare, Evolutia arieratelor in cursul anului 2018, 
comparativ cu anul 2017 
                                                                                                                        mii.lei 

Buget Arierate la 
31.12.2017 

Arierate la 
31.12.2018 

2018/2017 
% 

1.Buget de stat  
25,912 26,455 102.10 

2.Bugetul asigurărilor sociale de stat  
7,245 9,864 136.15 

3.Bugetul Fondului Naţional Unic de   

Asigurări de Sănătate  2,974 3,932 132.21 

4.Bugetul asigurărilor pentru şomaj  262 123 46.95 

 TOTAL arierate recuperabile din care : 36,393 40,374 110.94 
       - arierate incerte + inactivi 10,353 8,788 84.88 
      - arierate esalonate( col. 23 din Cap.colectare) 6,995 9,948 142.22 
       - arierate posibil de recuperat  

19,045 21,638 113.62 
 
 
         Analizând arieratele înregistrate la data de 31.12.2018 pe baza datelor 
referitoare la clasificarea arieratelor, indicatori de gestiune, arierate si creante incerte 
din aplicatia informatică SACF, se constată următoarele: 
       Având în vedere prevederile O.P.A.N.A.F.2716/05.11.2018, pentru modificarea 
O.P.A.N.A.F. 3610/2016, privind organizarea contribuabilor mijlocii , respectiv 
preluarea în sarcina administraţiilor judetene ale finantelor publice a contribuabililor 
mijlocii din data de 01.11.2018, mentionam ca acestia, respectiv CM, au inregistrat 
arierate bugetare ramase de recuperat in perioada  noiembrie – decembrie in valoare 
de 5.770 mii lei. 
         Arieratele recuperabile, înregistrate la data de 31.12.2018 în valoare de 
40.374  mii.lei, au crescut cu 10.94 % fată de cele existente la 31.12.2017 si se 
compun din: 



 
 

 

 

• 37.124 mii.lei – arierate recuperabile, conform capacitătii de colectare 
aferente persoanelor juridice, fata de 33.140 mii.lei inregistrate la 
31.12.2017, ceea ce reprezinta o crestere de  12.02%. 

• 3.249 mii.lei – arierate recuperabile, conform capacitătii de colectare 
aferente persoanelor fizice, fata de 3.253 mii.lei inregistrate la 31.12.2017, 
ceea ce reprezinta o scadere de -0.12%. 

• 5.770 mii lei – arierate recuperabile , conform capacitatii de colectare 
aferente CM, fata de 40.374 mii.lei total arierate recuperabile , reprezinta o 
crestere arierate datorita CM de 14.29%. (luna decembrie) 

 
• Din totalul arieratelor de 231.832 mii.lei, suma de 191.457 mii.lei 

reprezinta arierate nerecuperabile, iar 40.374 mii.lei reprezinta arierate 
recuperabile. 

 
• Daca din totalul arieratelor recuperabile scadem arieratele contribuabililor 

inactivi, arieratele incerte si arieratele existente in inlesniri in suma totala de 
18.736 mii.lei, raman arierate posibil de recuperat in suma de 21.638 
mii.lei, acestea fiind cu 13.62% mai mari decat cele existente  la 31.12.2017 
.         

       
          Cauze care au contribuit la cresterea arieratelor se refera la:     

• Recuperarea greoaie a arieratelor reprezentând sume stabilite suplimentar de 
către organele cu atribuții de inspecție fiscala, care au fost stabilite de regula 
prin estimare, întrucât in marea majoritate acestea sunt nerecuperabile.   

  
• Preluarea in evidenta fiscala a sumei de 9.859 mii.lei reprezentând sume 

stabilite suplimentar de către Activitatea de Inspecție Fiscală,  rămase in sold 
la data de 31.12.2018, ceea ce reprezintă 24.42% din total arierate 
recuperabile; 

 
      In vederea reducerii arieratelor la bugetul general consolidat si a preintimpinarii 
formarii de noi arierate si pentru atingerea obiectivului stabilit,  in continuare s-au 
dispus masuri ferme in urmatoarele directii: 
 

• Urmarirea incasarii veniturilor prin aplicarea procedurilor de executare silita, 
constand in poprire asupra disponibilitatilor din conturile bancare precum si a 
popririi veniturilor la terti; 

 
• Identificarea prin toate mijloacele posibile a bunurilor mobile si imobile aflate 

in proprietatea debitorilor si aplicarea sechestrelor, precum si declansarea ori 
continuarea valorificarii la licitatie a bunurilor respective;    

 
• Atragerea raspunderii solidare a administratorilor societatilor , pentru debitele 

ramase neachitate. 
                                                                                           

     Astfel, la sfarsitul anului 2018, situatia esalonarilor la plata este prezentata in 
tabelul de mai jos:  
  

Explicatii Nr. agenti 
Arierate 

totale 

Incasari 

prin rate 

Sold ramas 

de incasat 

Suma 

ramasa de 



 
 

 

 

esalonate 

inclusiv 

dobanzi pe 

perioada 

esalonarii 

de 

esalonare  
inclusiv 

dobanzi pe 

perioada 

esalonarii 

plata dupa 

pierderea 

esalonarii 

I. Total esalonari din 
care : 

560 26.887,18 15.506,78 9.376,47 2.003,93 

1. ÎN DERULARE 331 16.717,17 7.340,71 9.376,47  
                                        

juridice 227 15.182,34 6.787,31 8.395,03   

         fizice 104 1.534,83 553,39 981,44   

2. FINALIZATE 144 5.182,38 5.182,38    
                                        

juridice 93 4.713,01 4.713,01    

         fizice 51 469,38 469,38    

3. PIERDUTE 85 4.987,63 2.983,70 0 2.003,93 
                                        

juridice 74 4.877,75 2.965,12 0 1.912,62 

         fizice 11 109,88 18.57 0 91,31 
                        
         
     În temeiul OUG 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, la 
31.12.2018 la nivelul AJFP Covasna se aflau în derulare 331 decizii de eşalonare cu 
sume aprobate în valoare totală de 16.717,17 mii lei pentru care s-au încasat rate 
scadente ,inclusiv dobanzi, în sumă totală de 7.340,71 mii lei . 
          La 31 decembrie 2018 s-au finalizat eşalonarile pentru 144 agenţi economici, 
având ca sumă aprobată la eşalonare, valoarea de 5.182,38 mii lei fiind încasate în 
totalitate ratele aferente precum şi obligaţiile fiscale cu termen de plată după data 
comunicării deciziei.  

La  31.12.2018  au fost pierdute 85 decizii de eşalonare, având ca obligaţii 
eşalonate suma de 4.987,63 mii lei . 
    
       F4 –  Gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale - 
valoric  
reprezentând ponderea sumelor stinse în termen din totalul sumelor declarate de 
plată în perioada de raportare, realizat în anul 2018 a fost de 85.47%, ceea ce denotă 
realizarea în proportie de 100.55% a tintei de 85%. 
          Principalele motive ale realizării indicatorului sub nivelul programat constau în 
achitarea cu întârziere a obligatiilor curente declarate în termen sau achitarea 
fractionata de catre unii contribuabili, precum si în mentinerea numarului mare al 
agentilor economici aflati în incapacitate de plata. 
         Pentru cresterea gradului de conformare se actionează astfel: 

• prin asistenta fiscală de calitate s-a urmărit impulsionarea contribuabililor 
pentru 

     conformarea la plata obligatiilor fiscale si întelegerea impozitului ca datorie         
civică; 
• îmbunătătirea activitătii desfăsurate în cadrul compartimentelor de evidenta pe 

platitor în sensul supravegherii stricte a obligatiilor declarate si neachitate la 
scadenta; 



 
 

 

 

• aplicarea ferma si consecventă a sanctiunilor legale pentru nerespectarea 
obligatiilor fiscale ale contribuabililor; 

• atentionarea debitorilor în legatura cu necesitatea achitării integrale si în 
termen a 

     obligatiilor declarate si în legatura cu consecintele ce decurg din nerespectarea   
acestui fapt. 

               

Evolutia gradului de conformare si depunere voluntara a declaratiilor in cursul anului 2018 

% 

Indicatori – luna de 
raportare 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

F4-Gradul de 

conformare 

voluntara la plata 

obligatiilor 

fiscale(valoric) 

80.82 85.84 85.90 84.00 86.99 86.78 84.63 86.86 86.70 83.87 86.65 87.39 
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F05 - Gradul de depunere voluntara a declaratiilor fiscale pe tipuri de 
impozite realizat în anul 2018 a fost de 96.78%, fiind depuse în termen 270.106 
declaratii fiscale conform vectorului fiscal, fata de 279.103 declaratii fiscale asteptate. 
Având în vedere tinta de 97.50%, se constată că la data de 31.12.2018, acest 
indicator a fost realizat în proportie de 99.26%. 
     
          Masurile luate pentru cresterea nivelului acestui indicator au fost: 

• transmiterea de notificări si aplicarea sanctiunilor prevazute de legislatia în 
vigoare în cazul neindeplinirii obligatiilor declarative; 

• emiterea de comunicate de presa, organizarea de întalniri de lucru cu 
contribuabilii si campanii de informare; 



 
 

 

 

• realizarea si popularizarea calendarului lunar al obligatiilor declarative. 
•  

Evolutia gradului de conformare si depunere voluntara a declaratiilor in cursul anului 2018 

% 

Indicatori – luna de 
raportare 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

F05-Gradul de 

depunere 

voluntara a 

declaratiilor 

fiscale, pe tipuri de 

impozite 

96.63 94.91 96.34 95.72 97.58 98.07 96.14 97.55 98.13 96.08 97.58 97.95 
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IV. REZULTATELE OBŢINUTE ÎN ANUL 2018, PE DOMENII DE ACTIVITATE 

 1)Activitatea Registrul Contribuabili 
Structură contribuabili administraţi în anul 2018 -  AJFP Covasna: 
 

  2017 2018 

Număr persoane juridice, din care:  8983 9360 
    - Sedii centrale 8634 8986 
    - Sedii secundare 349 374 
Număr persoane fizice, din care: 7005 7320 
Număr persoane fizice autorizate, în următoarea 
structură: 7005 7320 

   - Nr. persoane fizice care desfăşoară activităţi 
economice în mod independent 4582 4861 

    - Nr. persoane fizice care exercită profesii 
libere 1072 1312 

    - Întreprinderi individuale 725 474 
    - Întreprinderi familiale 626 673 



 
 

 

 

Numar persoane fizice care desfăşoară activităţi 
economice în mod independent pe C.N.P. 

66783 68128 

Număr instituţii publice  265 264 
Total contribuabili administraţi 82771 84808 

 

 
            Contribuabilii administrati in anul 2018 fata de anul 2017 se 
prezinta in urmatoarea structura: 

 

      Număr contribuabili / 

Unitate Fiscală 
IP 2017 IP 2018 PF 2017 PF 2018 PJ 2017 PJ2018 

AJFP Covasna 265 264 7005 7320 8983 9360 
IP= instituţii publice, PF= persoane fizice, PJ = persoane juridice 

 

Activitatea de administrare a contribuabililor 
 

Structura contribuabililor 
inregistrati conform 
vectorului fiscal la 

31.12.2018 

AJFP 
Covasna 

Contribuabili platitori de 
impozite si taxe, din care: 9197 
Platitori de impozit pe 
profit 1979 
Platitori de impozit pe 
veniturile 
microintreprinderilor 5349 
Platitori de TVA  3236 
Platitori de impozit pe 
veniturile din salarii si 
asimilate 4679 

 
Situaţia numerică a contribuabililor declaraţi inactivi la 31.12.2018, conform art. 
92din Codul de procedura fiscală cu modificările şi completările ulterioare : 

 

TOTAL INACTIVI JUDEŢ 

INACTIVI RADIATI 

TOTAL 
REACTIVATI 

RESPINGERE 
REACTIVARI 

ÎNDREPTARE 
EROARE 

MATERIALA 

A.J.F.P.Covasna 3143 374 148 6 4 

 

Situaţia numerică privind numărul de declaraţii gestionate, depuse in anul 
2018,  

pe tipuri de declaraţie (100,112,300)  
 

Unitatea Fiscală D 100 D112 D300 
A.J.F.P. Covasna 27952 51791 25944 

 

           din care depuse electronic: 



 
 

 

 

 

Unitatea Fiscală D 100 D112 D300 
A.J.F.P. Covasna 25148 50005 25236 

 

 

Situatia numerica a  declaratiilor gestionate in sistemul SAIVEN si a sumelor 
de restituit rezultate din deciziile de impunere anuale pana la data de 

31/12/2018 
 

DUF realizat an 2017- nr decizii 
Unitatea fiscala 

Declaratii plati 
anticipate -        

an 2018 Total din care, cu sume 
de restituit 

Sume de restituit din 
deciziile anuale- lei 

SFM Sfantu Gheorghe 6487 4090 1822 1347372 
SFM Targu Secuiesc 1944 1613 589 346291 
SFO Baraolt 1064 480 168 147603 
TOTAL 9495 6183 2579 1841266 

 
Situatia redirectionarii a 2% din impozitul pe veniturile obtinute in 2018 de 

persoane fizice 
 

Unitatea fiscala Numar  CNP-uri Numar entitati Suma virata 

SFM Sfantu Gheorghe 12784 814 1076797 
SFM Targu Secuiesc 7092 494 551409 

SFO Baraolt 1642 168 112631 
Total :  21.518 1.476 1.740.837 

 

 
Rambursari TVA 2018 

 

Rambursarea 
TVA (LEI) 

Nr. 
deconturi 
cu optiune 

de 
rambursare 
depuse in 
anul 2018 

Suma solicitata 
la rambursare 

Nr. 
deconturi  

solutionate 
in anul 
2018 

Suma 
solicitata la 
rambursare 

Suma 
rambursata 

efectiv in anul 
2018 

A.J.F.P. 
COVASNA 

871 24,506,282 807 18,737,045 10,136,560 

 

2)Activitatea de colectare a creantelor fiscale                                 mii.lei 

    Evoluţie 

2018/2017 
     2017 2018  % 

Recuperarea creanţelor bugetare datorate bugetului general consolidat prin 
 aplicarea modalităţilor de executare silită: 

Sume realizate la bugetul general consolidat din 

aplicarea măsurilor de executare silită din (mii lei):  57.036 41.245 72.31 % 
Somaţii 45.606 29.545 64.78 % 



 
 

 

 

Popriri asupra disponibilităţilor din conturi bancare 9.954 10.471 105.19 % 

Popriri pe venituri (la terţ) 1.279 1.147 89.67 % 
Valorificări sechestre bunuri mobile 132 69 52.27 % 
Valorificări bunuri imobile indisponibilizate 64 13 20.31 % 
Număr de licitaţii organizate pentru valorificarea 

bunurilor mobile şi imobile sechestrate 114 102 89.47 % 
Atragerea răspunderii solidare    

Număr decizii 84 135 160.71 % 

Sume (mii lei) 19.051 19.915 104.53 % 
Debitori pentru care s-a deschis procedura de 

insolvenţă    

Număr 54 44 81.48 % 
Sume (mii lei) 22.825 9.922 43.46 % 
      

                                          

          Analizând evolutia încasarilor din executare silită din tabelul de mai sus , se 
constată că în anul 2018 comparativ cu anul 2017, a avut loc o descrestere 
semnificativa  . 
         Aceasta descrestere s-a manifestat cu precadere la incasarile din somatii ,care 
au si ponderea cea mai mare in incasarile totale.O usoara crestere  s-a inregistrat la 
incasarile prin popriri asupra disponibilitatilor bancare  
           In concluzie , s-au mentinut sub 100% , desi au fost intensificate masurile de 
executare silita : 

• incasarile realizate in urma transmiterii somatiilor , 
• incasarile din venituri terti  popriti, 
• incasarile prin valorificarea bunurilor sechestrate mobile  
• incasarile prin valorificarea bunurilor imobile indisponibilizate  

 
         Anul 2018 a reprezentat un an in care s-au intensificat eforturile pentru 
recuperarea sumelor datorate de contribuabili catre Bugetul General Consolidat dar 
care s-au concretizat si prin declararea starii de insolvabilitate  a contribuabililor 
concomitent cu atragerea raspunderii solidare . Sumele incasate de la firmele aflate in 
insolventa  in cursul anului 2018  sunt : 1.102,67 mii lei. 
  
         Recuperarea creanţelor bugetare datorate bugetului general consolidat prin 
aplicarea modalităţilor de executare silită la persoane juridice  si persoane fizice 
sunt dupa cum urmeaza:  
 
       2017   2018 

   Nr. Valoare Nr. Valoare 

Somatii comunicate  33,020 132,853 16.993 97.743 
Incasari din plati dupa comunicarea 
somatiilor  31,119 45,610 20.160 29.544 
       

Popriri conturi bancare  7,403 43,478 6.709 25.578 



 
 

 

 

Incasari popriri conturi bancare  7,551 9,954 7.229 10.471 
       

Popriri terti  3,964 30,255 5.040 13.716 
Incasari din popriri terti  932 1,276 4.389 1.147 
       

Sechestre bunuri mobile  275 9,185 215 8.127 
Valorificari bunuri mobile  71 132 14 69 
       

Sechestre bunuri imobile  130 12,412 92 8.621 
Valorificari bunuri imobile  5 64 2 13 

Total măsuri executare silită aplicate 44.792 228.183 29.049 153.794 
Total incasari din executare silita 39,678 57,036 31.794 41.245 

 

          
       La nivelul administratiei judetene se analizează lunar situaţia marilor restanţieri 
din cadrul fiecărei administraţii, motivele care au dus la intrarea în topul restanţierilor, 
precum şi modalităţile care trebuie întreprinse pentru recuperarea creanţelor.  
     În 2018 s-a deschis procedura insolvenţei pentru un număr de 44 debitori în 
sumă de 9.922 mii lei. 
 

3) Activitatea de asistenţă pentru contribuabili  

         Pentru asigurarea unui serviciu public de calitate funcţionarii publici din cadrul  
Biroului  Asistenţă pentru Contribuabili sunt conştienţi că au obligaţia de a avea un 
comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa 
administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea contribuabililor în integritatea 
şi eficacitatea instituţiei publice.  
 Principalele obiective sunt: 

• Promovarea unei asistenţe moderne şi asigurarea transparenţei în 
relaţiile cu contribuabilii. 

• Eficientizarea activităţii  prin asigurarea de spaţii adecvate, destinate  
asistenţei contribuabililor, dotări corespunzătoare şi a personalului 
specializat. 

• Îndrumarea prin mijloace specifice a contribuabililor în aplicarea 
legislaţiei fiscale. 

• Pregătirea şi perfecţionarea personalului în domeniul specific de 
activitate. 

 Activitatea de asistenţă a contribuabililor cuprinde următoarele:  
• asigură acordarea asistenţei contribuabililor în mod permanent- 

răspunsuri în scris la întrebarile formulate de către contribuabili; 
răspunsuri prin e-mail şi telefonic la întrebările acestora; 

• asigură, îndrumarea prin mijloace specifice a contribuabililor în aplicarea 
legislaţiei fiscale şi a prevederilor convenţiilor de evitare a dublei 
impuneri; 



 
 

 

 

• urmăreşte încurajarea conformării voluntare a contribuabililor prin 
dezvoltarea serviciilor aferente acestora menite să faciliteze îndeplinirea 
obligaţiilor fiscale. 

            Personalul cu atribuţii în domeniul asistenţei contribuabililor îsi concentrează 
activitatea în direcţia transmiterii informaţiilor solicitate. Prin comportamentul lor 
funcţionarii din cadrul serviciilor de asistenţă răspund solicitarilor într-o manieră 
pozitivă, confidentă, cu răbdare şi profesionalism.  
 
           Dovedesc tot timpul profesionalism în comportament şi comunicare, fiind 
disponibili să ajute contribuabilii pentru rezolvarea solicitărilor lor.  
          Pentru atingerea obiectivelor pregătirea profesională a personalului care 
acordă asistenţă în domeniul fiscal este o preocupare permanentă.  

În acest sens pe lângă urmărirea şi studierea zilnică a tuturor modificărilor în 
domeniul fiscal, personalul participă la acţiuni de instruire şi formare profesională 
continuă. 

 

  2017 2018 Evoluţie % 

Număr adrese soluţionate 294 304 103 

Număr răspunsuri prin e-mail 262 275 104 

Număr apeluri telefonice 903 984 108 

Număr întâlniri de lucru cu contribuabilii 17 13 76 

Număr articole şi comunicate de presa editate 89 64 71 

Număr participări la emisiuni radio şi TV 116 123 106 

Număr conferinţe de presă organizate 0 0 0 

Programe ajutătoare puse la dispoziţia contribuabililor 

pentru facilitarea îndeplinirii obligaţiilor fiscale, de 

către ANAF 

240 240 100 

            

               Menţionam că toate adresele primite în anul 2018 au fost soluţionate în 
termen legal. Printre bunele practici în activitatea de asistenţă şi servicii pentru 
contribuabili, amintim: 

•   acordarea asistenţei prin e-mail în cadrul  unui produs informatic, 
elaborat de Direcţia Generală de Tehnologia Informaţiei din cadrul 



 
 

 

 

ANAF,  numit „ Formular  asistenta”, ce permite arondarea şi 
gestionarea automată a solicitărilor primite prin e-mail pe portalul 
ANAF; 

•   lansarea de către ANAF, a unui nou serviciu online, numit „ Spatiul 
Privat Virtual”, disponibil atât persoanelor fizice, direct sau prin 
împuternicit cât şi persoanelor juridice sau entităţilor fără 
personalitate juridică prin reprezentant legal, prin reprezentant 
desemnat sau prin împuternicit.  

 

10) Activitatea de Inspecţie Fiscală 

      Obiective : 
Acţiunile de inspecţie fiscală au vizat, prioritar, contribuabilii cu potenţial de 

evaziune şi fraudă fiscală ridicat, selectaţi în baza analizei de risc, astfel: 

• Societăţi comerciale care au înregistrat pierderi (societatile comerciale din 
sectorul construcţiilor , comerţului, transporturi etc); 

• Contribuabili care au raportat T.V.A. de recuperat şi nu l-au solicitat la 
rambursare; 

• Societăţi care au efectuat tranzacţii cu firme aflate în inactivitate şi/sau în 
insolvenţă; 

• Contribuabili cu neconcordanţe achiziţii si livrări - Declaraţia 394 
• Contribuabili care la sfârşitul anului 2017 înregistrau stocuri ridicate de mărfuri 

raportat la cifra de afaceri. 
 

INSPECŢIE FISCALĂ 2018 2017 

1 Număr acţiuni de inspecţie fiscală persoane fizice si juridice 489 445 

2 Sume suplimentar atrase pe total şi pe categorii de venituri 

(mii lei) 
41118,434 46163,266 

3 Diferenţe, din care: 41099,134 46026,536 
4 impozit pe profit 1491,783 6707,037 
5 Venituri microintreprinderi 43,583 18,605 
6 Impozit pe venit persoane fizice 557,584 582,13 
7 TVA 4780,639 13350,943 
8 TVA persoane fizice 334,323 381,031 
9 Impozit de natura salariala 8745,307 5694,227 

10 Impozit nerezidenti 0 0 
11 Impozit dividende 266,174 2507,035 
12 contribuţii de asigurări sociale 16541,895 10937,89 
13 contribuţii de asigurări de şomaj 782,359 507,19 
14 contribuţii de asigurări sociale de sănătate 7294,114 5290,944 
15 Alte impozite 10,021 49,504 



 
 

 

 

16 Sume suplimentare stabilite drept accesorii 0 0 
17 Accesorii persoane juridice 0 0 
18 Accesorii persoane fizice 0 0 
19 Amenzi 19,300 61,888 
20 Amenzi persoane juridice 19,300 61,588 
21 Amenzi persoane fizice 0 0,3 
22 Confiscări 0 74,842 
23 Număr cazuri transmise organelor de urmărire penala în 

vederea continuării cercetărilor 
4 20 

24 Numărul amenzilor contravenţionale aplicate 13 16 
25 Numar amenzi persoane juridice 13 15 
26 Numar amenzi persoane fizice 0 1 
27 Numărul contribuabililor propuşi a fi declaraţi inactivi 3 2 
28 Numărul deconturilor negative de TVA soluţionate ca urmare a 

controalelor efectuate 
71 62 

*Număr acţiuni de inspecţie fiscală (PJ-133 inspecţii parţiale, 2 inspecţie generală şi 123 
controale inopinate, CFL si controale incrucisate; PF -135 inspectii partiale si 96 controale 
inopinate , cfl si controale incrucisate) 

 

            În exercitarea atribuţiilor stabilite prin Legea 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală aparatul de specialitate al A.J.F.P. Covasna a efectuat în anul 2018, 
489 acţiuni de inspecţie fiscală  precum şi controale inopinate, la persoane juridice 
şi persoane fizice. 
          Rezultatele obţinute în anul 2018, urmare inspecţiilor fiscale se concretizează 
în: 
� atragerea la bugetul de stat a unor venituri suplimentare în sumă de  

41.118,434 mii lei reprezentând: 
• diferenţe de impozite şi taxe. 41.099,134 mii  lei (din care 

39.955,875 mii lei persoane juridice si 1.143,259 mii lei persoane 
fizice) 

• accesorii aferente acestora. 0 lei  
• amenzi contravenţionale 19,300 mii lei (din care 19,300 mii lei 

persoane juridice si 0 mii  lei persoane fizice) 
• respingerea sumei de   601,820 mii  lei de la rambursarea TVA 

solicitată de agenţii economici; 
 

          Din cele 270  rapoarte de inspectie fiscala , încheiate în anul 2018, la un nr. de 
15 au fost contestate deciziile de impunere(14 DI la persoane juridice si 1 DI la 
persoane fizice). 
          Gradul redus de contestare a actelor de control evidenţiază respectarea  
metodologiei de inspecţie fiscală şi a prevederilor legislaţiei fiscale, pe de o parte, iar 
pe de altă parte înţelegerea de către contribuabil a datoriei civice privind participarea 
la susţinerea cheltuielilor publice ale statului.   
                                                                             
 
VI . ALTE ACTIVITATI 

Valorificarea bunurilor confiscate 31.12.2018 
      - Total venituri, din valorificari, din care.................  1003.23mii lei 



 
 

 

 

• prin vanzare.......................................................     1003.23mii lei 
• atribuiri gratuite..................................................          0.00mii lei 
• reevaluari...........................................................           5,97mii lei 
• distrugeri/casari....................................................        0,00mii lei  

          Gradul de valorificare a bunurilor confiscate in anul 2018 este de  
99.83% . 

 
  Valorificarea bunurilor confiscate 31.12.2017 
      - Total venituri, din valorificari, din care.................  55,58mii lei 

• prin vanzare.......................................................     55,58mii lei 
• atribuiri gratuite..................................................     0.00 mii lei 
• reevaluari...........................................................       2,87mii lei 
• distrugeri/casari....................................................    0.00mii lei  

          Gradul de valorificare a bunurilor confiscate in anul 2017 este de  
87,62% . 
 
VII.FUNCŢII  SUPORT 

1) Activitatea juridică 2018: 

Număr de dosare pe rolul instanţelor, total, din care: 1014 

1.contencios administrativ 320 

2.cercetare, urmărire sau judecată în materie penală 143 

3.plângeri contravenţionale 37 

4.insolvenţă 260 

5.legea nr. 31/1990 cereri de numire lichidatori formulat in baza art.237, alin 7 18 

6.litigii muncă 11 

7.alte cauze 225 

Număr cauze câştigate definitiv şi/sau irevocabil 215 

Număr cauze pierdute definitiv şi/sau irevocabil 198 

Valoarea debitelor aferente societăţilor comerciale aflate în insolvenţă (.lei) 
163.526.09

7.03 

  

1. Numar de dosare pe rolul instantelor, total,  1.014 din care: 
• contencios administrativ ……........................................... 320 dosare 
• cercetare, urmarire sau judecata in materie penala: ...........143 dosare 



 
 

 

 

• plangeri contraventionale: in anul 2018 s-au instrumentat un numar de 37 dosare 
• insolventa: in cursul anului 2018 s-au instrumentat un numar de …..260 cauze  
• lichidari voluntare: 18 dosare; aceste cauze  au caracterul unor proceduri 

necontencioase, cererile fiind de competenta Oficiului Registrului Comertului de pe 
langa Tribunalul Covasna. 

• litigii de munca …………..................................................  11 cauze 
    Alte cauze:   225 - in aceasta categorie sunt incluse: 

• contestatii la executare…...............................…..........       143 cauze 
• civile :  74 cauze;  din aceasta categorie de dosare au ca obiect aplicarea Legii nr. 

10/2001, revendicarile mobiliare si imobiliare, dobandirea dreptului de proprietate 
prin uzucapiune, succesiuni vacante, pretentii, actiuni de constatare, rectificari de CF; 

• diverse:  .............................................................................. 8 dosare 
2. Din numarul total de 1.014 cauze in cursul anului 2018 au fost : 

• castigate definitiv si/sau irevocabil  …………………………….. 215 cauze 
• pierdute definitiv si /sau irevocabil  ………………………….     198 cauze 
• au ramas pe rol un numar de ….................................................  601 cauze 

3. Sume incasate de catre organele fiscale in cadrul procedurilor de insolventa, reorganizare 
judiciara, faliment si lichidari, inclusiv lichidari voluntare:   15.690.570.98 lei din care suma 
de 1.102.671 lei a fost incasat in cursul anului 2018. 
4. Acordarea aviz pentru legalitate – 903 avize 
5. Acordarea de consultanta juridica/opinii – 16 cauze  
 
2) Relatii cu Institutia  Prefectului 

           Seful de administratie, in calitate de membru de drept in cadrul Colegiului 
Prefectural a participat la toate sedintele convocate si a prezentat  analiza privind 
Stadiul realizarii actiunilor si masurilor din Programul de dezvoltare economica si 
sociala pe anul 2018, precum si Programul de masuri si actiuni specifice domeniului 
fiscal pe anul 2018. 
           In cadrul Comisiei de Dialog Social persoana desemnata a participat la toate 
sedintele convocate, aducandu-si aportul in situatiile si problemele ridicate privind  
impozitele si taxele, ori  privind prevederile bugetare. 

 

3) Relatii cu alte Institutii  

          Există o bună colaborare cu Institutia Prefectului, primariile, Consiliul 
Judetean, Curtea de Conturi, Poliţie, Parchet,  sau cu alte instituţii ale statului cu 
privire la solicitările acestora pentru verificarea contribuabililor la care au fost 
constatate abateri cu consecinţe financiar fiscale. 
          De asemenea, potrivit măsurilor luate de către conducerea ANAF de includere 
a acestor solicitări în programul de activitate numai cu aprobarea prealabilă a 
conducerii DGIF din cadrul ANAF, se asigură şi o păstrare a independenţei inspectiei 
fiscale. 
 
VIII. COOPERARE CU ADMINISTRAŢII  FISCALE DIN ALTE STATE 

          Compartimentul  de cooperare administrativa si schimb de informatii din cadrul  
Serviciului  de Informaţii Fiscale asigură  realizarea la nivel teritorial ,a atribuţiilor ce 
revin ANAF pe linia cooperării administrative si a schimbului de informaţii cu celelalte 



 
 

 

 

State in domeniul TVA si al impozitelor directe si pe linia culegerii si valorificării 
informaţiilor necesare in scopul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale. In acest scop: 

• S-au furnizat 130 de rapoarte din baza de date VIES , privind tranzacţiile IC 
operatorilor economici programate pentru  verificare la initiativa proprie a AIF 
sau ca urmare a propunerilor SIF.  

• serviciul  a analizat  contribuabilii din aplicaţia VIES conform  procedurii 
operaţionale in cooperarea administrativă cu statele membre UE in domeniul 
taxei pe valoare adaugată P.O.-46.04-5.2.(2).2. a) -analize proprii ,în urma 
căreia au fost propuse 3 societati pentru   efectuarea unor controale inopinate 
pentru a se stabili statutul acestora de firme fantoma sau daca exista 
suspiciuni de frauda. 
 . 

• au fost valorificate informatiile  primite de la DGIF privind veniturile obtinute 
de persoanele rezidente din Romania   conform Directiva 2003/48/CE care 
urma analizei au fost transmise către Administratia   Fiscala a  Municipiul 
Sfantu Gheorghe , Serviciului  Fiscal Municipal  Targu Secuiesc  si Serviciul 
Fiscal Orăşenesc Baraolt  in vederea gestionarii  acestora 

• S-a furnizat două rapoarte la solicitarea Serviciului  de Investigare a 
Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean 
COVASNA 

• În urma implementarii aplicatiei AEOI , rezultatele parţiale primite de la    
persoanele desemnate ca punct de contact din cadrul  Administratiei   Fiscale a  
Municipiul Sfantu Gheorghe , Serviciului  Fiscal Municipal  Targu Secuiesc  si 
Serviciul Fiscal Orăşenesc Baraolt , au fost valorificate in baza de date . 

• În urma implementarii aplicatiei AEOI au fost transmise  catre persoanele 
desemnate ca punct de contact din cadrul  Administratiei   Fiscale a  Municipiul 
Sfantu Gheorghe , Serviciului  Fiscal Municipal  Targu Secuiesc  si Serviciul 
Fiscal Orăşenesc Baraolt ,datele  descarcate criptate , conform procedurilor 
primite cu ocazia participarii la cursul  susţinut de catre specialistii din cadrul 
ANAF Directia  Generala de Informatii Fiscale  , in vederea gestionarii  acestora 

• Prin SCL  s-au transmis  7   solicitari  de informaţii tip SCAC 2004  către SM la 
solicitarea Activităţii de Inspecţie Fiscală  a judeţului Covasna   

• Au fost  soluţionate şi valorificate  7 solicitări de informaţii suplimentare  de  tip 
SCAC 2004  şi informaţii spontane primite  pe  baza art.25-27 din 
Regulamentul Uniunii Europene nr.904/2010 al Consiliului , potrivit procedurii 
de soluţionare  a solicitărilor de informaţii primite din alte state  

• In domeniul impozitelor directe in anul 2018 s-au soluţionat 7 solicitări de 
informaţii privind veniturile obţinute in afara României  de către contribuabili 
rezidenţi din judeţul Covasna sau veniturile obţinute de rezidenţi ai altor state 
cu care România are încheiate Convenţii de evitare a dublei impuneri 

 

 



 
 

 

 

IX. PROGRESE PROCEDURALE PRIVIND ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE 
FISCALĂ 

1) Administrarea on-line. 

 S-a generalizat comunicarea prin internet cu contribuabili, persoane fizice şi 
juridice. Anul 2018 a fost ultimul în care se mai pot depune acte şi prin prezenţă 
fizică, la ghişeu. Toţi contribuabilii, persoane fizice şi juridice sunt îndrumaţi către 
comunicarea electronică - În acest sene s-a extins utilizarea SPV şi s-au inclus noi 
servicii online. 
          Ministerul Finantelor Publice prin intermediul firmelor specializate a continuat 
promovarea emiterii certificatelor digitale necesare semnării şi depunerii 
declaraţiilor on-line.   
          Aceste certificate  respectă  toate cerinţele necesare utilizării în condiţii de 
maximă securitate şi confidenţialitate. Certificatele emise de aceştia sunt recunoscute 
de către Ministerul  Finantelor Publice  în urma unor proceduri de verificare şi 
înregistrare. Modificarea calitativă se referă la aplicarea de noi tehnologii + 
documente inteligente în format pdf, care asigură atât confidenţialitatea şi 
nealterarea informaţiilor, cât şi o independenţă faţă de sistemele clienţilor - practic 
asigurând o portabilitate ridicată. 
          În anul 2018 s-a continuat cu  efectuarea plăţilor on-line pentru contribuabili 
persoane fizice în cadrul ghişeului electronic virtual de la adresa www.ghiseul.ro, 
numărul persoanelor care au deschis conturi a crescut semnificativ . Folosind acest 
cont şi cardul de credit personal  se pot plăti on-line obligaţiile fiscale, deschiderea şi 
utilizarea contului fiind gratuită. Dovada efectuării plăţii se obţine prin e-mail , în 
format pdf..S-a extins utilizareaaplicaţiei de spaţiu privat virtuall (SPV) destinat 
persoanelor fizice,prin care se pot reduce simţitor traficul de la ghişeele AJFP. 
          Prin intermediul portalului admin.portal se asigură asistenţă online pentru 
persoane fizice şi juridice, numărul solicitărilor rezolvate pe această cale crescînd de 
la lună la lună. 
 
2)Creşterea operativităţii şi reducerea timpilor de aşteptare. 
 
           S-a optimizat circuitul documentelor din cadrul A.J.F.P. Covasna, dar 
această optimizare a fost însoţită şi de optimizarea accesului contribuabililor la 
diversele servicii publice oferite. Amplasarea ghişeelor urmăreşte circuitul natural 
parcurs de contribuabili pentru rezolvarea problemelor. Accesul contribuabililor este 
îndrumat şi de panouri de mari dimensiuni, cu explicarea ordinii şi a locului de 
desfăşurare a diferitelor servicii. 
S-a  extins sistemul de monitorizare a cozilor de aşteptare la toate subunităţile din 
judeţ, s-au achiziţionat noi echipamente, care fac posibilă autoservirea, ne mai fiind 
necesară  asistarea de un angajat de serviciu al AJFP. Se acordă numere de ordine 
pentru diferitele activităţi de la ghişee, situaţia deservirii cozilor de aşteptare  
 
fiind afişată pe două panouri de mari dimensiuni. Se poate realiza monitorizarea 
timpilor de aşteptare şi de deservire a contribuabililor. 
          S-a  extins utilizare sistemului SIDOC pentru registratură, precum şi Ghişeul 
Unic de acces la serviciile oferite de AJFP. 
          S-a modificat programul de lucru, astfel încât să satisfacă într-o măsură mai 
mare necesităţile contribuabililor. S-au făcut schimbări şi în repartizarea inspectorilor 
pe diverse activităţi.          



 
 

 

 

          Toate unităţile de administrare şi toate trezoreriile au fost dotate la sfârşit de 
an cu calculatoare noi, performante, a căror punere în funcţiune se va realiza în prima 
parte a anului 2019. S-au achiziţionat şi imprimante multifuncţionale, acoperiind 
nevoile de tipărire , scanare şi copiere. Ghişeele din cadrul administraţiilor şi 
trezoreriilor dispun de cititoare de coduri de bare bidimensionale, care elimină 
posibilitatea erorilor de operare şi scad timpul necesar introducerii datelor. 
 S-a realizat extinderea retelei de calculatoare din cadrul A.J.F.P. Covasna, 
aceasta poate servi acum o infrastructura mai mare. 
          S-a îmbunătăţit substanţial procesul de publicare a diferitelor anunţuri pe 
site-ul Ministerului Finantelor Publice, volumul actelor publicate în anul 2018 
fiind mult mai mare faţă de anul 2017. 
          S-a asigurat program prelungit pentru deservirea clienţilor prin asigurarea 
funcţionării ghişeelor  până la orele 18, iar în cazuri excepţionale deschiderea şi în 
cadrul zilelor de sfârşit de săptămână. 
         Interoperabilitatea cu alte institutii (casele de asigurari,politie, Cadastru, 
Primării etc) se face cu un volum crescut de informţii schimbate. 
 

3).Îmbunătăţirea sistemului de comunicaţii 
 
   În anul 2018 s-a continuat trecerea de la mediul de lucru descentralizat, fără 

un control al accesului la resursele ANAF, la un mediu de lucru cu administrare 
centralizată şi simplificată, un nou mediu ce permite autentificarea unitară, 
securizarea accesului utilizatorilor şi aplicarea de politici – standarde – de securitate 
pentru toţi utilizatorii, folosind arhitectura Active Directory. S-a generalizat utilzarea 
sistemului antivirus, Bitdefender, administrat central, şi un sistem de verificare a 
aplictiilor instalate pe staţii –Lumension. 
          Ministerului Finantelor Publice. in anul 2018 s-a continuat cu extinderea 
benzilor de comunicaţii- furnizorul de servicii fiind in continuare STS-ul. În prezent 
dispunem de comuncaţii sigure şi de viteză mare (2 Mbps) cu toate structurile din 
judeţ, prin conexiuni redundante (RDS şi UPC)  Aceste comunicaţii oferă o serie de 
avantaje referitoare la modul de administrare şi utilizare a bazelor de date , cum ar fi: 

• Posibilitatea monitorizării sistemelor, dar mai ales a serverelor din cadrul 
Administraţiilor operative de către personalul  din cadrul Serviciului de 
Tehnologia Informaţiei din cadrul A.J.F.P. 

• Se pot asigura intervenţii de la distanţă pentru rezolvarea unor incidente sau 
intervenţii necesare bunei funcţionări a aplicaţiilor. Se poate urmări realizarea 
modificărilor de aplicaţii, în concordanţă cu măsurile legislative. 

• Transmiterea situaţiilor zilnice aferente încasărilor din trezorerie,  realizarea de 
evidenţe analitice ce permit efectuarea diverselor situaţii la zi la nivelul 
întregului judeţ. 

• Transmiterea situaţiilor referitoare la obligaţiile de plată şi la gradul de 
realizarea a încasărilor aferente, situaţia execuţiei bugetului, situaţia colectării 
diferitelor venituri. 

• Săptămanal, sau chiar mai des se pot actualiza datele referitoare la dosare 
fiscale, la vectorul fiscal, sau datele referitoare la modificări efectuate la 
registrul comerţului. 

• Asigurarea accesului controlat  (numai vizualizare) la evidenţa operativă a 
plătitorilor arondaţi la oricare administraţie din judeţ, pentru personalul din 
cadrul echipelor de control. 



 
 

 

 

• Toate staţiile de lucru conectate la Intranetul din cadrul A.J.F.P. Covasna 
beneficiază de acces la baza de date cu legislaţie (aplicaţia Legis şi Monitoarele 
Oficiale în format electronic pdf). 

• a fost extinsa reteaua  intranet 
• s-au elimintat switchurile mici din birouri, simplificand astfel topologia retelei 
• s-a schimbat grupul generator ce asigură alimentarea clădirii în cazul penelor 

de curent, s-a montat un generator şi la SF Tg.Secuiesc 
 
4. Migrarea aplicaţiilor pe tehnologii noi, mai performante 
 
          Aplicatia  de  Gestiunea declaratiilor de impozite si taxe ( DECIMP)  s-a extins 
la toate tipurile de declaraţii, prin incarcarea fisierelor rezultate in urma depunerii 
formularelor utilizand  serviciul  electronic E-Guvernare sau portalul ANAF.  
  În  anul 2018 s-a continuat cu pregătirea migrării aplicaţiilor pe tehnologia 
Oracle 11G- bazata pe servere centralizate la nivelul DGTI Bucureşti , s-a 
implementat Contabilitatea creanţelor centralizat şi este în curs şi SIACF. Această 
tehnologie asigură un control mai bun asupra fondului de date, asigură o prelucrare 
uniformă, independedntă de setările locale din LAN. Un număr mare de aplicaţii 
legate de activitatea de inspecţie fiscală şi resurse umane au fost trecute pe aceste 
servere centrale.  
 Aplicaţiile  Registrul contribuabililor, Registrul Operatorilor Intracomunitari 
(R.O.I.) au fost extinse păstrând o strînsă legatură cu informaţiile de la ONRC.    
 A fost implementat un nou sistem pentru  declaraţiile persoanelor fizice 
declaraţia unică. 
 Cresc sarcinile persoanelor implicate în menţinerea în stare de funcţionare a 
sistemului de comunicaţii, precum şi asigurarea unui sistem de management al 
identităţii utilizatorilor, a modului de accesare a reţelelor, precum şi optimizarea 
diferitelor forme de trafic.  

• s-a implementat aplicatiile de administrare fiscala la legislatia curenta 
• s-a implementat trimiterea actelor de administrare fiscala atat la persoane 

fizice cat si la juridice prin unitatea de imprimare rapida (somatii, decizii de 
calcul accesorii, notificari pentru nedepunerea declaratiilor, instiintari privind 
stingerea creantelor fiscale, popriri bancare infiintate, ridicare popriir etc) 

• s-a trecut la un nou program de administrare a inventarierii  (mijloace fixe si 
obiecte de inventar) – implementat atat la nivel local cat si la nivel central 
(partial), astfel imbunatatind tinerea evidentei  echipamentelor IT, a 
mijloacelor fixe si mobile (mobilier, autoturisme etc.) 

• s-a trecut la depunerea on-line a tuturor declaratiilor  la persone juridice 
 

5) Au fost implementate sistemele informatice  pentru realizarea 
imbunatatirii asistentei contribuabilului. 

            Activitatea de îndrumare şi asistenţă pentru contribuabili include soluţionarea 
solicitărilor transmise de contribuabili, conform procedurilor legale, atât prin 
intermediul corespondenţei cât şi telefonic, precum şi electronic la adresa de email 
admin.portal@mfinante.gov.ro . 
Pentru aplicarea unitară a prevederilor legislative în domeniul fiscal, solicitările 
contribuabililor prin  e-mail sunt analizate şi încadrate în prevederile legislaţiei fiscale, 
în vederea formularii raspunsurilor către aceştia. În cazurile complexe, 
nereglementate în suficientă măsură în cadrul actelor normative, se solicită punctul 



 
 

 

 

de vedere al direcţiilor de specialitate, după caz, astfel încat răspunsurile formulate să 
fie bine fundamentate şi să satisfacă necesităţile de informare ale contribuabililor.  

         Zilnic sunt redirectionate catre unitatea noastra in medie 50 de solicitari 
acestea fiind solutionate, astfel încât contribuabilii să beneficieze, în cât mai scurt 
timp, de răspuns la problematica solicitata. 

       6) Greutăţi intampinate in cursul anului 2018 
 
          Am avut greutăţi datorate în special  vechimii parcului de echipamente (staţii 
de lucru, servere, imprimante, scanere, cititoare de coduri de bare), precum şi 
datorate lipsei de contracte de service. De multe ori lipsa spaţiului de stocare pune 
probleme în arhivarea documentelor , a diferitelor manevre , a mailurilor. Aceste 
probleme se vor rezolva odată cu punerea în funcţiune a noilor echipamente 
achitiţionate in decembrie 2018 
        Formarea profesională nu ţine pasul cu dinamica schimbărilor din domeniul IT, 
în ultimul an nu s-a organizat nici un curs de specialitate în domeniu, şi aceste cursuri 
nu se pot organiza din resurse proprii, neavând personal calificat pentru acest lucru. 
         Aplicaţiile centralizate prezintă un risc de funcţionalitate datorat dependenţei de 
resursele centrale şi de gradul de încărcare a liniilor de comunicaţii. De multe ori 
timpii de acces la diferite aplicaţii ( de ex. cele accesibile prin fiscnet) este nejustificat 
de mare. 
         Structura de personal s-a redus la 8 persoane, fără a se reduce şi sarcinile, de 
multe ori fiind dificil acoperirea în timp util a necesităţilor, mai ales dacă cineva e în 
concediu sau lipseşte din diferite alte motive pentru o perioadă mai îndelungată. 
 

X. SINTEZA ACTIUNIILOR PROPUSE PENTRU ANUL 2018 ,  PENTRU 
REALIZAREA ÎN JUDEŢUL COVASNA A OBIECTIVELOR CUPRINSE ÎN 

PROGRAMUL DE GUVERNARE 

� Axele prioritare ale politicii de administrare fiscală vizează trei direcţii mari de 
acţiune:  

I. combaterea evaziunii fiscale, precum şi a oricăror alte forme de evitare a 
declarării şi plăţii obligaţiilor fiscale;  

II. creşterea eficienţei şi dinamicii colectării, concomitent cu reducerea costului 
unui leu colectat;  

III. încurajarea conformării voluntare, pentru asigurarea unei colectări rapide, 
la costuri reduse.  

 
� Cresterea gradului de colectare a veniturilor la bugetul general consolidat al   

statului si eficientizarea administrarii veniturilor: 
• crestere gradului de depunere voluntara a declaratiilor si de plata a 

obligatiilor in termenul legal - generalizarea depunerii on-line a 
declaratiilor fiscale; 

• cresterea gradului de recuperare a creantelor  bugetului general 
consolidat prin conformare voluntara – monitorizarea permanenta a 
contribuabililor care inregistreaza restante la bugetul general 
consolidat, aplicand masuri ferme de executare silita; 

 
� Cresterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor prin: 



 
 

 

 

• asistentă fiscală de calitate destinată impulsionării conformarii la 
plata 

                          obligatiilor fiscale si întelegerii impozitului ca datorie civică; 
• îmbunătătirea activitătii desfăsurate în cadrul compartimentelor de 

evidentă pe plătitor în sensul supravegherii stricte a obligatiilor 
declarate si neachitate la scadentă; 

• aplicarea fermă si consecventă a sanctiunilor legale pentru 
nerespectarea obligatiilor fiscale ale contribuabililor; 

• atentionarea debitorilor în legătură cu necesitatea achitării integrale 
si în termen a obligaiilor declarate si în legătură cu consecintele ce 
decurg din nerespectarea acestui fapt. 

• eficientizarea structurii organizatorice prin redistribuirea personalului, 
anticipând reorganizările care urmează a se realiza la nivelul unor 
structuri apartinand directiei; 

• dezvoltarea modalitatii de depunere electronica a declaratiilor; 
• dezvoltarea unor noi aplicatii informatice, în scopul cresterii eficientei 

procesului managerial si pentru a oferi informatii utile personalului 
care desfasoară activitate de inspectie fiscală si executare silita; 

• dezvoltarea sistemului de control managerial al institutiei si 
elaborarea de noi proceduri ; 

 
� Reducerea nivelului arieratelor existente si prevenirea formarii de noi arierate 

prin: 
• intensificarea actiunilor de executare silita, concomitent cu instituirea 

măsurilor asiguratorii; 
• luarea măsurilor necesare în cazul arieratelor cu vechime, pentru 

care exista riscul prescrierii, în vederea stabilirii cu certitudine a 
caracterului recuperabil sau nerecuperabil al acestora; 

• finalizarea cât mai urgentă a procedurii de deschidere a insolventei 
pentru creantele incerte înregistrate la 31.12.2015. 

 
� Măsuri de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale : 

• A.J.F.P. Covasna va continua să acorde prioritate acţiunilor de 
prevenire şi combatere a neconformării contribuabililor la obligaţiile 
lor fiscale – declarative şi de plată.  

• va fi vizată monitorizarea mai bună a domeniilor cu risc fiscal ridicat 
(produse accizabile, tranzacţi intracomunitare, operaţiuni de 
import/export). Supravegherea mişcării produselor accizabile şi a 
antrepozitelor fiscale, inclusiv în zonele limitrofe este o activitate 
prioritară pentru control.  

• o direcţie de acţiune va fi monitorizarea contribuabililor nou 
înfiinţaţi, înregistraţi în scopuri de T.V.A., domeniu considerat a 
avea potenţial de evaziune fiscală. Vor fi verificate condiţiile 
constituirii acestora respectiv, dacă deţin capacitatea de a desfăşura 
activitatea economică pentru care au fost autorizaţi.  

• totodată, va creşte eficacitatea sancţiunilor administrative, se va 
realiza o recuperare mai bună a obligaţiilor bugetare rezultate din 
fraudă şi evaziune fiscală şi o mai bună cooperare cu organele de 
cercetare şi urmărire penală.  



 
 

 

 

• sunt în curs de analiză reglementări prin care să se asigure 
tratamentul unitar al contribuabililor în funcţie de gradul de 
conformare voluntară a  

acestora, respectiv majorarea penalităţilor aferente obligaţiilor fiscale 
stabilite suplimentar în timpul inspecţiei fiscale, cu o cotă procentuală 
variabilă, ce poate fi diminuată în cazul stingerii în anumite termene a 
creanţei astfel create.  

 
� Prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si a indisciplinei financiare prin 

cresterea eficientei si eficacitatii activitatii de inspectie fiscala: 
• cresterea sumelor atrase suplimentar la bugetul consolidat al statului 

– extinderea procedurilor de inspectie fiscala pe baza contractului 
electronic; 

• cresterea numarului de contribuabili controlati  - aplicarea riguroasa 
a criteriilor de selectare a contribuabililor pentru cresterea eficientei 
de inspectie fiscala; 

• reducerea numaraului de contestatii depuse de contribuabili  - 
imbunatatirea comunicarii cu contribuabilii in vederea solutionarii 
problemelor aparute in timpul inspectiei fiscale; 

• imbunătăţirea calităţii actului de control va fi asigurată prin 
perfecţionarea profesională a personalului angajat în activitatea de 
control şi perfecţionarea şi actualizarea bazei de date cu cazuri 
identificate ca urmare a verificării contribuabililor.  

 
� Promovarea unei relatii de parteneriat intre administratia fiscala si 

contribuabili: 
• dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor de asistenta , educarea fiscala 

a contribuabililor; 
• promovarea mijloacelor moderne in acordarea asistentei 

contribuabililor : Sistemul Interactiv Documentare si Informare a 
Contribuabililor – Info Chiosc, telefonul contribuabilului, forumul pe 
domenii de interes, elaborarea ghidului pentru contribuabili persoane 
fizice si juridice; 

• mediatizarea legislatiei fiscale; 
 
� Perfectionarea pregatirii profesionale a salariatilor: 

• participarea salariatilor la programele de perfectionare si instruire 
organizate la nivel local si central, prin sistemul Scolii de Finante   
Publice si Vama; 

 

Șef administrație – AJFP Covasna 

Ambrus Attila 


