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Punctul 1.  

 

 

Informare privind activitatea desfăşurată de către 

Comisariatul Judeţean Covasna al Gărzii Naţionale de Mediu  
până la 31.07.2019 

  
 
1.  Situaţia realizării activităţilor prevăzute în Planul de inspecţie  
 
Baza legală:  
Garda Naţională de Mediu îşi desfăşoară activitatea pe baza  HOTARÂRII nr. 1005/2012 privind 
organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu şi este un corp specializat de inspecţie şi 
control, comisarii GNM fiind funcţionari publici cu statut specific care pot lua măsuri de 
sancţionare, de suspendare/sistare a activităţii ca urmare a poluării şi deteriorării mediului sau 
pentru nerespectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare şi a măsurilor stabilite în notele 
de constatare şi în rapoartele de inspecţie şi control.  
 
Planul de inspecţie al GNM CJ Covasna este structurat pe 4 categorii de  activitaţi : 

1. Inspecţii planificate 
2. Inspecţii neplanificate 
3. Inspecții SEVESO 
4. Alte activităţi  

 
1.  Inspecţii planificate 

Inspecţiile planificate vizează inspecţia şi controlul obiectivelor (operatorilor ecomomici) din judeţ, 
care au obligaţia respectării legislaţiei de mediu, atât a celei de cadru cât şi celei specifice 
domeniului de activitate. 
Planificarea obiectivelor se realizează pe baza unor criterii bine definite, în funcţie de  prevederile 
din  actele de regelementare deţinute şi în funcţie de specificul, complexitatea şi impactul activităţii 
asupura mediului. 
Din acest punct de vedere obiectivele controlate sunt clasificate în obiective de tip A, B, C şi D. 
Astfel în planul de inspecţie pentru anul 2019  au fost prevăzute în total 346 de inspecții, din care: 

� 210  în domeniul controlului poluării şi  
� 136 în domeniul controlului ariilor protejate, protecţiei habitatelor naturale, 

biodiversităţii şi biosecurităţii 
Din care  inspecții  planificate: un număr total de 130, din care: 

� 68  în domeniul controlului poluării  
� 62 în domeniul controlului ariilor protejate, protecţiei habitatelor naturale, 

biodiversităţii şi biosecurităţii  
 

În primele 7  luni au fost efectuate 72 inspecții planificate, din care: 
�  34  în domeniul controlului poluării  
� 38 în domeniul controlului ariilor protejate, protecţiei habitatelor naturale, 

biodiversităţii şi biosecurităţii  
 

 
2. Inspecţii neplanificate 

Inspecţiile neplanificate sunt clasificate după cum urmează:  
� Inspecţii pentru respectarea condiţiilor impuse în actele de reglementare pentru proiecte sau 

activităţi noi 
� Inspecţii în urma autosesizării Gărzii Naţionale de Mediu 
� Inspecții pentru identificarea de obiective noi 
� Inspecţii pentru rezolvarea unor reclamaţii 
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� Inspecţii pentru investigarea unor accidente sau incidente cu impact asupra mediului 
� Inspecţii tematice 
� Inspecţii pentru emiterea sau revizuirea actelor de reglementare 
� Inspecții pentru verificarea realizării măsurilor impuse 
� Inspecţii cu alte autorităţi 
 

În Planul de inspecţie pentru anul 2019 au fost  prevăzute  în total 214 acțiuni de control 
neplanificate, din care: 

� 140  în domeniul controlului poluării  
� 74 în domeniul controlului ariilor protejate, protecţiei habitatelor naturale, 

biodiversităţii şi biosecurităţii 
 

3. Inspecţii SEVESO:  2  în domeniul controlului poluării. 
 

În primele 7  luni s-au solicitat efectuarea următoarelor controale tematice planificate: 

1 
Controale tematice - verificarea aplicarii prevederilor Regulamentului (UE) nr. 
995/2010 (EUTR) 

3 

2 
Controale dispuse de Comisariatul General pentru verificarea stării de salubrizare 
a localităţilor, cursurilor de apă şi căilor de comunicaţie  

2 

 TOTAL 5 
 

 
 Au fost realizate în primele 7 luni un număr de 188 de inspecţii neplanificate, din care: 

� 152  în domeniul controlului poluării şi 
� 36 în domeniul controlului ariilor protejate, protecţiei habitatelor naturale, 

biodiversităţii şi biosecurităţii 
 

În primele 7  luni s-au solicitat efectuarea următoarelor controale tematice neplanificate: 

1 
Control dispus de Comisariatul General - punerea în aplicare a Ordinului nr. 
1063/28.07.2017 - depozite de deşeuri 

63 

2 
Controale dispuse de Comisariatul General pentru verificarea stării de salubrizare 
a localităţilor, cursurilor de apă şi căilor de comunicaţie  

44 

3 
Control dispus de Comisariatul General privind respectarea Ordinului cu nr. 
54/76/2019 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, 
precum şi a zonelor de protecţie a  resurselor acvatice vii în anul 2019 

1 

4 
Controale tematice privind verificarea, aplicarea şi monotorizarea respectării 
Legii nr. 54/2012 - Legea picnicului 

3 

 TOTAL 111 
 

Pe lângă inspecţiile tematice mai sus menţionate s-au mai desfăşurat următoarele activităţi 
de controale neplanificate: 

- inspecții pentru verificarea modului de respectare a condițiilor impuse în actele de 
reglementare: 4 

- inspecţii pentru rezolvarea unor reclamaţii: 12 
- inspecții pentru verificarea realizării măsurilor impuse: 3 
- inspecţii cu alte autorităţi: 46 
- inspecţii în urma autosesizării GNM: 8 
- inspecţii pentru verificarea unor incidente sau accidente care au avut impact 

semnificativ asupra mediului: 4 
                 
  
Sancţiuni aplicate: 
 
Raportat la cele 260  de controale au fost aplicate un număr total de 41 sancțiuni principale din 
care: 11 avertismente şi 30 amenzi contravenționale, în valoare totală de 303500 lei, nr. suspendări 
activitate: 4, nr. sesizări ale organelor de cercetare penală: 2, pentru următoarele abateri:  lipsa  
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evidenţei gestiunii deşeurilor, lipsa solicitării/obţinerii actelor de reglementare din punct de vedere 
al protecţiei mediului, nedepunerea declaraţiei la fondul pentru mediu, nerespectarea prevederilor 
autorizaţiei de mediu, colectarea/depozitarea deşeurilor neselectiv, abandonarea deșeurilor, 
eliminarea deşeurilor prin ardere. 
 

 
 

4. Alte activităţi  
 

Acest tip de activitate cuprinde activităţile desfăşurate în următoarele domenii: 
� Accesul publicului la informaţii 
� Participări la procese civile şi penale 
� Participări la cursuri de pregătire profesională, simpozioane, întocmire de 

sinteze/raportări către ACPM, participări la procedura de reglementare la solicitarea 
autorităţii pentru protecţia mediului etc. 

 
În Planul de inspecţie pentru anul 2019  au fost  prevăzute  un total de 131  alte activităţi pentru 
acest domeniu din care: 

� 65  în domeniul controlului poluării şi  
� 66 în domeniul controlului ariilor protejate, protecţiei habitatelor naturale, 

biodiversităţii şi biosecurităţii 
Faţă de cele planificate au fost realizate un număr 75  alte  activităţi, din care: 

� 36  în domeniul controlului poluării şi 
� 35 în domeniul controlului ariilor protejate, protecţiei protecţiei habitatelor 

naturale, biodiversităţii şi biosecurităţii 
În care sunt prevăzute următoarele activități: accesul publicului la informații, 
participări la procese civile și penale, participări la cursuri de pregătire profesională, 
simpozioane, întocmire de sinteze/raportări. 

 
În concluzie: Pe baza centralizatorului Planului de inspecţie pe anul 2019, Comisariatul Judeţean 
Covasna al GNM a finalizat până la data de 31.07.2019 cu un procent de realizare global de 75 %.  
 

Tabel privind planificarea/realizarea numărului de inspecţii până la data de 31.07.2019 
 

Nr. inspecţii 
planificat pentru anul 

2019 

Nr. inspecţii realizate 
31.07.2019 

Procent Realizări 
Activitatea 

Biodiv. 
Controlul 
poluării 

Biodiv. 
Controlul 
poluării 

Biodiv. 
Controlul 
poluării 

Total 

Obiective 50 60 35 32 70 53 61 
Inspecţii 
planificate 

62 68 38 34 61 50 55 

Inspecţii 
neplanificate 

74 140 36 152 49 109 88 

Inspecţii 
SEVESO 

0 2 0 0 0 0 0 

Alte activităţi 66 65 35 36 53 55 54 
Total 
inspecţii 

136 210 74 186 54 89 75 

 
COMISAR ŞEF,  

ing. Lucian-Florin CÂNDEA   
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Punctul 2.  

Raport de activitate al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna 
pe semestrul I 2019 

 
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna este un serviciu public deconcentrat în 

subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului care are atribuţii stabilite prin Legea Educaţiei fizice 
şi sportului nr.69/2000, modificată şi completată ulterior, Legea tinerilor 350/2006 modificată şi 
completată ulterior, Legea voluntariatului nr.195/2001 modificată şi completată ulterior, precum şi HG 
nr. 11/09.02.2013 privind organizarea şi funcţionarea MTS. 

  
Activitatea sportivă a fost organizată pe 3 programe: 

a)    Promovarea sportului de performanţă 
b)    Sportul pentru toţi  
c)    Întreţinere, funcţionare şi dezvoltarea bazei materiale sportive 

 
a) Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din programul „Promovarea 

sportului de performanţă” 
Pentru anul 2019, DJST Covasna a stabilit o serie de obiective şi indicatori de performanţă 

pentru sporirea prestigiului judeţului pe plan naţional şi internaţional prin susţinerea ramurilor de sport 
şi stimularea sportivilor de înaltă performanţă internaţională cât şi a celor de interes naţional practicate 
în judeţul nostru.  

Pentru îndeplinirea acestor obiective s-a acţionat în următoarele direcţii: 
1. Nominalizarea şi susţinerea pregătirii speciale a sportivilor cu reale perspective de calificare şi 

participare la Jocurile Olimpice de vară 2020, Campionate mondiale, Europene şi Balcanice în 
principal la ramuri sportive precum atletism, lupte libere-fete, inot, etc.in general sporturile 
olimpice 

2. Susţinerea activităţii sportive de performanţă la nivel judeţean, în perspectiva promovării la cel mai 
înalt nivel naţional. 

 În semestrul I. 2019  nu au fost alocate fonduri din transferuri de către MTS către DJST 
Covasna. 

Sportivi în loturile naţionale: 
Alpinism-escalada:  Szabo Nicole  
Atletism:                  Bobocea Claudia, Pacurariu Nagy Helen, Daniela Vasile 
Baschet :                  Annemarie Părău, Ioana Ghizila 
Ecvestră:                  Bartha Eduard 
Fotbal :                    Adrian Rus, Florin Stefan 
Inot :                        Raluca Artenie 
Judo:                        Balogh Hanna, 
Ju-jitsu:                   Lascu Vlad, Pancescu Alin 
Karate:                    Császár Petra 
Lupte Libere:          Incze Kriszta, Sera Barbara, Nemes Nagy Vivien 
Triatlon-Duatlon:   Daniel Attila 
Tenis de masă:        Mike Boroka 

MEDALII OBŢINUTE LA COMPETIŢII INTERNAŢIONALE OFICIALE 
 Aur Argint Bronz 

JUDO  1-Cupa Europei  
JU JITSU 4-Campionat European 

3-Cupa Europeana 
2-Campionat European 

 
2- Campionat European 
 

KARATE 7-Campionat Mondial 
 

6-Campionat Mondial   11- Campionat Mondial 
 

LUPTE LIBERE  2-Campionat European 1-Jocurile Europene 

TOTAL 14 11 14 
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b) Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din programul „Sportul pentru toţi” 
 

Obiectivul principal în acest program la reprezentat crearea unui cadru social şi organizatoric 
favorizant, susţinut de DJST Covasna în parteneriat cu Asociaţiile  Sportive din judeţ, cu filiala 
Covasna a Academiei Olimpice Române, cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Consiliile locale pentru 
stimularea şi sprijinirea practicării activităţilor fizice şi sportive de către un număr cât mai mare de 
cetăţeni într-un cadru organizat în vederea menţinerii sănătăţii.   
 Astfel s-au organizat competiţii sportive de mare anvergură cum ar fi: Ziua de alergare Gall 
Lajos ed.XXVIII, Cupa Unirii, Cupa Sport All, Campionatele Judeţene Şcolare la ramurile sportive: 
atletism, baschet, handbal, fotbal, rugby, tenis de masă, şah, cât şi Cupa Brâncuşi, Cupa Tg.Secuiesc, 
Cupa Baraolt,  Cupa Ştefan Miu, Zilele Comandăului, Zilele Vălcelelor, Cupa Zilele oraşului Covasna, 
pentru care s-au incheiat protocoale de parteneriat. 
 Prin acţiunile organizate, a fost atrasă o mare parte a populaţiei, la activităţi de practicare a 
sportului pentru sănătate şi recreere, precum şi menţinerea şi valorificarea tradiţiilor în domeniul 
sportului pentru toţi. 
 

c) Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din programul „Întreţinere, funcţionare şi 
dezvoltare a bazei materiale sportive”  

 La sediul D.J.S.T. Covasna există 4 terenuri de tenis de câmp, un teren sintetic de minifotbal. 
 Prin prestarea de servicii către terţi obţinem venituri proprii. 
 

 Stadiul realizării protocoalelor sau convenţiilor de parteneriat încheiate cu primăriile, 
inspectoratele şcolare judeţene şi alte instituţii 
 În semestrul I. 2019 s-au încheiat un număr de 16 protocoale de colaborare în parteneriat cu 
administraţiile publice locale, asociaţiile şi cluburile sportive din judeţ 
 

Organizarea şi derularea calendarului sportiv local şi judeţean 
În cadrul programelor desfăşurate, principalul instrument de lucru l-a constituit “Calendarul 

Competiţional al Judeţului Covasna”. 
La realizarea calendarului sportiv de performanţă s-a ţinut seama de Planul anual de 

organizare şi desfăşurare a activităţii sportive din judeţ, urmărindu-se îndeaproape realizarea 
obiectivelor concrete ale ramurilor şi unităţilor sportive. 

La constituirea calendarului sportiv judeţean, asociaţiile sportive şi cluburile interesate în 
organizarea unor acţiuni sportive din judeţ au transmis propuneri privind întocmirea calendarului 
sportiv judeţean. 
 Pe parcursul semestrului I. s-au desfăşurat şi alte acţiuni neincluse iniţial în acest Calendar 
Competiţional, acţiuni organizate la nivelul oraşelor şi comunelor din judeţ.  
 Analiza realizării calendarului sportiv judeţean s-a efectuat trimestrial, iar lunar s-a raportat 
stadiul îndeplinirii acestuia la MTS 
 

MEDALII OBŢINUTE LA CAMPIONATELE NAŢIONALE ŞI CUPA ROMÂNIEI 

 Aur  Argint   Bronz  Total  

Atletism 7 2 3 12 
Baschet  2 1 0 3 
Înot  0 1 1 2 
Judo  0 5 7 12 
Ju-jitsu 17 4 3 24 
Karate  13 3 4 20 
Lupte libere  1 3 7 11 
Squash 1 0 2 3 
Tenis de masă 1 2 2 5 

  Total: 42 21 29 92 
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Nr. 
crt. 

DENUMIREA INDICATORULUI PROPUS REALIZAT  

1 Nr. de competiţii cuprinse în calendarul sportiv al D.J.S.T. 
             a) realizate 

din care      b) finanţate 

 
79 
69 

 
a)  48 
b) 16 

2 Valoarea totală a cheltuielilor efectuate pentru organizarea şi 
desfăşurarea comp. sp. prev. în calendarul DJST 

15000 13321,79 

3 Cost mediu al unei competiţii din calendarul sportiv al DJST                                    
(2:1 b) 

218 832 

4 Număr total de comp.org.în judeţ, altele decât cele prevăzute 
în calendarul sportiv al DJST 

 1 

 
 Deasemenea, am prezentat trimestrial Instituţiei Prefectului Judeţului Covasna modul de 
îndeplinire a obiectivelor. 

Situaţia sportului şcolar din judeţ şi propuneri de optimizare a acestuia 
La nivelul judeţului activitatea sportivă şcolară se desfăşoară la 2 Cluburi Sportive Şcolare. 

Aceste două unităţi sunt: 

1.Clubul Sportiv Şcolar din Sf. Gheorghe cu următoarele secţii: atletism, baschet fete şi 
băieţi, handbal fete şi băieţi, lupte libere fete şi băieţi, tenis de masa fete si băieţi. 

2. Liceul Teoretic Nagy Mozes Tg.Secuiesc cu următoarele secţii: baschet băieţi, handbal 
fete, judo, tenis de masă. 

În cadrul programului „Sportul pentru Toţi”, Inspectoratul Şcolar Judeţean a organizat 
campionate judeţene şcolare la toate ramurile sportive ce se practică în judeţ: atletism, baschet, 
handbal, fotbal, volei, tenis de masă, şah, badminton, gimnastică, DJST asigurând premiile (cupe şi 
medalii) primilor  trei clasaţi. 

  Competiţiile sportive comune ale Inspectoratului Şcolar şi a Direcţiei Judeţene pentru Sport 
şi Tineret Covasna au cuprins toate categoriile de vârstă şcolară şi acestea au constituit un prilej de 
selecţie pentru unităţile sportive şcolare. 

Situaţia constituirii asociaţiilor judeţene pe ramură de sport, precum şi a asociaţiilor 
sportive fără personalitate juridică 

DJST Covasna, începând cu anul 2002, a sprijinit acţiunea de transformare, reorganizare şi 
constituire a structurilor sportive în conformitate cu prevederile Legii 69/2000, în scopul organizării 
activităţii sportive prin cluburi, asociaţii sportive fără personalitate juridică, asociaţii judeţene pe 
ramuri de sport.  

În judeţul Covasna sunt constituite 4 Asociaţii Judeţene pe ramură de sport:  
- Asociaţia judeţeană de Atletism 
- Asociaţia judeţeană de Baschet 
- Asociaţia judeţeană de Fotbal 
- Asociaţia judeţeană Sportul pentru Toţi 

Asociaţii sportive fără personalitate juridică, la 30 iunie 2019, sunt în număr de 148 din care 
75 sunt asociaţii sportive şcolare. 

În sem I.2019  a fost înfiinţată 1  asociaţie sportivă fără personalitate juridică. 
 
Aprecierea şi evaluarea situaţiei personalului salariat cu atribuţii în domeniu  
Printr-o muncă colectivă, personalul cu atribuţii în domeniul sportului împreună cu 

conducerea, au coordonat şi îndrumat activitatea sportivă a Judeţului Covasna, achitându-se  de 
sarcinile avute. 

Situaţia şi modul de funcţionare a sistemului de medicină sportivă şi asistenţă medicală 
în judeţ (asistenţă medicală la antrenamente şi competiţii, acordarea avizului medical, etc) 

În judeţul Covasna nu există un cabinet propriu-zis de medicină sportivă, asistenţă medicală 
la competiţiile sportive fiind asigurată de un singur medic de specialitate în persoana dr. Bencze 
Sarolta, pensionara şi 2 asistenţi medicali. 
 Acordarea avizului medical pentru sportivi se efectuează conform unor programări stabilite 
de comun acord cu asociaţiile sportive şi  cluburile din judet. 

Măsuri şi modalităţi de îndrumare şi control în teritoriu 
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În cursul sem.I 2019, în baza programării vizitelor la structuri sportive şi la administraţiile 
publice locale s-au efectuat deplasări în toate oraşele din judeţ, unde s-au dezbătut cu primarii şi 
viceprimarii oraşelor, precum şi cu alte persoane implicate în activitatea sportivă a judeţului, 
aspectele privind dezvoltarea activităţii sportive, baza materială şi înfiinţarea de noi structuri 
sportive în aceste localităţi.Referenţii de specialitate s-au implicat permanent în organizarea şi 
desfăşurarea acţiunilor cuprinse în calendarul competiţional. 

Relaţia şi sprijinul acordat de Direcţia judeţeană, clubului din subordinea MTS 
asociaţiilor judeţene pe ramură de sport şi celorlate structuri sportive, conform legii 

D.J.S.T. Covasna, în sem. I 2019, a acordat sprijin Clubului Sportiv Municipal din toate 
punctele de vedere.  

Rolul şi implicarea Direcţiei judeţene în susţinerea şi organizarea activităţii sportive în 
comunele şi oraşele mari 

În cadrul programului Sportul pentru toţi, DJST Covasna a acordat sprijin financiar şi 
metodic în vederea organizării serbărilor oraşelor, acţiuni de mare anvergură.  Cu Primăriile orselor 
Sfantu Gheorghe, Covasna, Baraolt, comunelor Comandău, Valcele s-au organizat Zilele orasului 
sau comunei, acţiuni considerate de către participanţi ca fiind foarte reuşite. 

Tot cu sprijinul primarilor şi viceprimarilor, fiecare unitate sportivă a întocmit proiecte de 
calendar sportiv pe anul 2019, unde au fost cuprinse toate competiţiile sportive. 

 Modalităţi de colaborare cu organele administraţiei publice locale, inspectoratul 
şcolar judeţean, alte instituţii implicate în sport 

 În vederea realizării obiectivelor propuse DJST Covasna a colaborat şi în cursul sem. I 2019 
cu Prefectura, Primăriile, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi cu diferite organizaţii, agenţi economici, 
persoane fizice şi juridice care au posibilitatea şi dorinţa de a contribui la susţinerea activităţii 
sportive din judeţ. 
 Împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean s-au organizat  campionate judeţene şcolare la 
toate ramurile sportive: atletism, baschet, handbal, fotbal, rugby, sah, tenis de masă şi pe această 
cale aducem mulţumiri inspectorului de specialitate Farkas Csaba, profesorilor şi antrenorilor din 
cadrul structurilor sportive judeţene. 
 Dorim să aducem mulţumiri instituţiilor şi firmelor care prin sprijinul lor, au contribuit la 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor sportive din judeţ 
 Anexa 1. 

Tabel Nominal cu protocoalele/conventiile de parteneriat incheiate cu DJST: 
 

Nr.
crt 

Partenerul Obiectul protocolului Perioada 
încheiată 

1. Asociaţia Sportivă Footbal Viitorul 
Sf.Gheorghe  

Cupa Unirii 11-13.01.2019 

2. Palatul Copiilor Sfântu Gheorghe Cupa Gerar 25.01.2019 
3. Clubul de Şah Cavalerul Sf.Gheorghe Cupa Weekend 19.01.2019 
4. Asociaţia Clubul Sportiv Sport – All  Cupa Sport – All 02.02.2019 
5. Şcoala Gimnazială Gaal Mozes  Cupa Baraolt 08-15.02.2019 
6. Asociatia Sportiva Sport for All 

Covasna 
Cupa Sport for All 16-17.02.2019 

7. Clubul de Şah Cavalerul  Cupa Sukosd Janos 28.02.2019 
8. Asociaţia Sportivă Liceul Tehnologic 

Economic Administrativ Berde Aron 
Cupa Berde Aron 1-2.03.2019 

9. Asociaţia Sportivă Atletică Steaua 
Întorsura Buzăului 

Cupa Stefan Miu 09-10.03.2019 

10. Clubul Elevilor Tg.Secuiesc Cupa Tg.Secuiesc 07.04.2019 
11. Clubul Elevilor Baraolt Festivalul Internaţional de Dans şi 

Gimnastică – Cupa Barot Kupa 
ediţia XXIII 

12-14.04.2019 

12. Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna ONSS, Olimpiada Gimnaziilor şi 
finala la CN pentru CSS –uri  

21.04.-
11.05.2019 
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13. Asociaţia Sportivă Cercul de alergare 
Gall Lajos Sf.Gheorghe 

Ziua de alergare Gall Lajos, ediţia 
a 29-a 

27.04.2019 

14. Liceul Tehnologic ”Constantin 
Brâncuşi” 

Zilele Constantin Brâncuşi 20-23.05.2019 

15. Şcoala Gimnazială Avram Iancu, 
Covasna 

Cupa Avram Iancu 31.05.2019 

16. Primăria Vâlcele Zilele Vâlcelenilor şi Nedeia 
Sânpetrului 

29-30.06.2019 

Compartiment tineret/tabere 
 Tineret 

În sem. I 2019, D.J.S.T. COVASNA  prin compartimentul tineret a continuat procesul de 
evaluare a impactului  şi eficacităţii  proiectelor şi acţiunii destinate segmentului de tineret şi 
implementate în cursul anului 2018. Totodată s-a implicat activ în procesul de îmbunătăţire a 
activităţii specifice prin transmiterea la M.T.S. a unor propuneri destinate îmbunătăţirii  
metodologiilor de organizare a activităţii. 

În februarie, compartimentul tineret al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna a 
continuat procesul de identificare a nevoilor organizaţiilor de tineret din judeţ. În acest sens a iniţiat 
şi organizat atât la Centru de Tineret Sfântu Gheorghe împreună cu extensiile aferente, respectiv 
Vâlcele şi Covasna, cât şi Centru de Tineret Întorsura Buzăului, întâlniri punctuale cu organizaţiile 
din zonă. 

Astfel, au fost centralizate nevoile în urma consultărilor, acestea fiind prioritizate urmând a 
fi introduse în Calendarul proiectelor proprii al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna. 

În compartimentul tineret al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna a continuat 
procesul de identificare a nevoilor organizaţiilor de tineret din judeţ. În acest sens a iniţiat şi 
organizat atât la Centrul de Tineret Sfântu Gheorghe împreună cu extensiile aferente, respectiv 
Vâlcele şi Covasna, cât şi Centrul de Tineret Întorsura Buzăului, întâlniri punctuale cu organizaţiile 
din zonă. Astfel, au fost centralizate nevoile în urma consultărilor, acestea fiind prioritizate urmând 
a fi introduse în Calendarul proiectelor proprii al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret 
Covasna. 

În data de 1 martie 2019, la Centrul de Agrement Pădureni a demarat oficial Proiectul 
CIVIT. Proiectul, finanţat prin Programul Erasmus + al Uniunii Europene - componenta de dialog 
structurat, este susţinut de către Ministerul Tineretului şi Sportului ca şi parte interesată cheie cât şi 
un beneficiar crucial al rezultatelor proiectului. CIVIT a fost conceput în cadrul unui demers de 
gândire creativă al Grupului PONT şi al Compartimentului tineret/tabere din cadrul DJST Covasna 
şi implică 7 Direcţii Judeţene pentru Sport şi Tineret din judeţele Botoşani, Buzău, Ialomiţa, Vâlcea, 
Hunedoara, Maramureş, Covasna cât şi municipiul Bucureşti (respectiv judeţul Ilfov) prin 
Complexul Cultural Sportiv Studenţesc Tei din Bucureşti. Scopul acestui proiect este dezvoltarea şi 
implementarea unor mecanisme de dialog structurat în 8 judeţe din 8 regiuni de dezvoltare ale 
României (inclusiv Bucureşti-Ilfov) prin care se creează respectiv se consolidează mecanismele 
consultative de tineret cu implicarea sectorului de tineret şi a factorilor de decizie şi se 
creează/consolidează un model scalabil la nivelul întregii ţări pentru mecanisme de planificare şi 
implementare anuală a unor Planuri de Acţiune Judeţene pentru Tineret. 

În luna aprilie, compartimentul tineret al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret 
Covasna a continuat procesul de identificare a nevoilor organizaţiilor de tineret din judeţ. În acest 
sens a iniţiat şi organizat atât la Centrul de Tineret Sfântu Gheorghe împreună cu extensiile 
aferente, respectiv Vâlcele şi Covasna, cât şi Centrul de Tineret Întorsura Buzăului, întâlniri 
punctuale cu organizaţiile din zonă. Astfel, au fost centralizate nevoile în urma consultărilor, 
acestea fiind introduse în Calendarul proiectelor proprii al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret 
Covasna. Au fost demarate conform ordinului şi metodologiilor primite de la Ministerul Tineretului 
şi Sportului, procedurile în vederea lansării Concursului Local de Proiecte destinat sprijinirii 
organizaţiilor neguvernamentale de/pentru tineret din judeţul Covasna. 

În mai, au fost continuate demersurile în vederea organizării Concursului Local de Proiecte 
aferent anului 2019. Totodată, cele trei proiecte de tabără naţională depuse de către Compartimentul 
Tineret Tabere spre finanţare la Ministerul Tineretului şi Sportului, fiind aprobate două dintre 
acestea. Astfel, în cursul lunii august a anului curent, Centrul de Agrement Pădureni aflat în 
subordinea DJST Covasna va fi gazda celor două evenimente la care vor lua parte un număr 
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aproximativ de 180 de tinerei din ţară şi regiunile istorice româneşti. Suma totală atrasă prin 
intermediul acestei linii de finanţare de la MTS este de 105.000 lei. 

În luna iunie, au fost continuate demersurile în vederea derulării Concursului Local de 
Proiecte aferent anului 2019: verificarea completărilor depuse, afişarea rezultatelor etapei de 
verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii proiectului; depunerea contestaţiilor pentru 
etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii proiectului şi solicitantului; 
analiza contestaţiilor depuse pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a 
eligibilităţii proiectului şi solicitantului; afişarea rezultatelor la contestaţiile depuse pentru  etapa de 
verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii proiectului şi solicitantul; etapa de evaluare 
tehnică şi financiară a proiectelor; afişarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică şi financiară a 
proiectelor; depunerea contestaţiilor pentru etapa de evaluare tehnică şi financiară a 
proiectelor.Procesul s-a desfăşurat conform Metodologiei  pentru Concursul naţional/local de 
proiecte de tineret. 

Tabere 
În Centrul de Agrement Pădureni au fost desfăşurate  activităţi de reparaţii, întreţinere şi 

curăţenie. 
În luna Martie în Centrul de Agrement Pădureni în perioada 1-3 martie a găzduit un număr 

de 36 de tineri care au participat la Proiectul „CIVIT”, ce vizează dezvoltarea şi implementarea 
unor mecanisme de dialog structurat dedicate implicării segmentului de tineret  în 8 judeţe din 8 
regiuni de dezvoltare ale României. 

În perioada 17-18 aprilie, Centrul de Agrement Pădureni a găzduit un număr de 23 de elevi 
din Braşov care au desfăşurat activităţi recreative. 

În perioada 04.06-06.06.2019, la Centru de Agrement Pădureni au fost cazaţi 40 de tineri 
de la Şcoala Gimnazială „Turoczi Mozes” Tg. Secuiesc ce au desfăşurat activvităţi de recreere; în 
perioada 19-21 iunie au înnoptat 30 de copii de la Şcoala Gimnazială „Nicolae Colan” Sfântu 
Gheorghe iar în perioada 24-26.06 au fost 15 tineri de la Şcoala Gimnazială „Kőrösi Csoma 
Sándor” Covasna. 

De asemenea, în Centrul de Agrement Pădureni au fost desfăşurate activităţi de dezinsecţie 
şi dezinfecţie a spaţiilor de cazare şi spaţiile de servirea mesei, precum şi activităţi de întreţinere şi 
curăţenie. 

În perioada 01- 06.07.2019 şi 15-20.07.2019 am găzduit un număr de 121 copii şi tineri din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna şi din cadrul şcolilor 
din judeţ, aceştia fiind împărţiţi în două serii de tabără socială şi tabără pentru persoane cu 
handicap. 

  
 

   Director executiv 
   Ioan Marian ŞTIOPU 

 
Punctul 3.  

Raport privind activitatea desfășurată deAgenția pentru Protecția Mediului 
Covasna  în anul 2019, sem.I 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna (APM Covasna) îşi desfăşoară activitatea pe baza HG 
1000 din 17 octombrie 2012privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 
Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteiacu modificările şi 
completările aduse de către HG 568/2013, HG 284/2016 și HG 19/2017. 
Structura organizatorică, se prezintă astfel:  

- Serviciul Avize, Acorduri, Autorizări 
- Serviciul Monitorizare şi Laboratoare 
- Compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu 
- Compartimentul de Relaţii cu Publicul şi IT 
- Compartimentul Buget, Finanţe, Administrativ 

 
Conducerea Agenţiei pentru Protecţia Mediului este asigurată de un director executiv, numit prin 
decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în condiţiile legii. 
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Atribuțiile și activitățile desfășurate pe parcursul anului 2019 de către Agenția pentru Protecția 
Mediului Covasna sunt prezentate la nivelul fiecărui serviciu/compartiment după cum urmează: 

1. Serviciul Avize, Acorduri, Autorizări 
 
Activitatea principală a Serviciului Avize, Acorduri, Autorizări (AAA) constă în parcurgerea 
procedurilor de reglementare și emiterea de acte de reglementare în conformitate cu competenţele 
stabilite delegislația în vigoare în domeniul protecţiei mediului. 
Actele de reglementare stabilite conform legislației sunt:  

- autorizația/autorizația integrată de mediu,  
- acordul de mediu,  
- avizul de mediu pentru planuri/proiecte și programe  
 

În perioada 01.01.2019-30.06.2019  Serviciul  Avize, Acorduri, Autorizaţii a emis : 
• 435 clasări notificări in cadrul procedurii EIA 

• 44 decizii de încadrare proiecte pe procedură simplificată (fără EIA/EA/SEICA) 
• 63 autorizaţii de mediu 
• 219 decizii de aplicare/respingere vize anuale pentru autorizații de mediu 

• 1 autorizație integrată de mediu (Ferma curcani nr. 7 Ilieni, SC BRAVCOD SRL) 
• 5 transferuri de autorizaţii de mediu 

• 40 revizuiri de autorizaţii de mediu 
• 1  revizuire autorizație integrată de mediu 
• 27 decizii de adoptare planuri, programe fără aviz de mediu 

• 88 adeverințe, puncte de vedere FEADR/PNDR/POS 
• 2 decizii respingere, sistări documentații 

• 53 decizii menținere acte de reglementare 
• 10 obligaţii de mediu 

În perioada 01.01.2019-30.06.2019, Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii a organizat şi participat 
la: 

• 17 şedinţe ale Comitetului de Analiză Tehnică și a Comitetului Special Constituit. 

Situaţia cererilor/dosarelor online aferente domeniului Reglementări, introduse în sistem în perioada 
de raportare, la nivelul Serviciului Avize, Acorduri, Autorizatii a fost de 187 cereri online. 
Activitatea Serviciului Avize, Acorduri, Autorizaţii s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile 
legale şi cu o bună eficienţă. S-au organizat dezbateri publice în cadrul procedurilor EIA pentru 
proiectele care ar fi putut să aibă impact semnificativ asupra mediului şi aproape săptămânal s-a 
organizat şedinta Colectivului de Analiză Tehnică și a Comitetului Special Constituit pentru a 
dezbate şi analiza planurile, programele, proiectele și activităţile aflate în procedură de 
reglementare.  
S-a urmărit continuu îmbunătăţirea calităţii actelor de reglementare emise prin optimizarea 
activităţilor privind emiterea actelor de reglementare, urmărirea aplicării procedurilor specifice şi a 
legislatiei de mediu în vigoare. 
În 01.01.2019-30.06.2019 a fost emisă o nouă autorizaţie integrată de mediu – instalație existentă de 
creștere curcani “Ferma Nr. 7 Ilieni” activitate prevazută în Legea nr. 278/2013 privind emisiile 
industriale, Anexa 1, pct 6.6 alin a) Creşterea intensivă a păsărilor de curte cu capacităţi, operator 
instalație S.C. BRAVCOD S.R.L. cu sediul în municipiul Codlea, Extravilan, km 3, județul Brașov. 
În ansamblu la nivelul jud Covasna avem 7 instalații IPPC – 2 ferme păsări (ferma de creștere pui 
carne nr. 3 Sf. Gheorghe în prezent nu funcționează), 2 ferme creșterea porcinelor SC PRO_BORD 
SRL și II PALL ANDOR, 1 instalație ardere-biomasă SC BIOELECTRICA TRANSILAVANIA 
SRL, 1 instalație producție volane auto-turnătorie SC AUTOLIV ROMANIA SRL, 1 centru de 
management integrat al deșeurilor- CJ COVASNA prin SC ECO BIHOR SRL (toate instalațiile 
sunt conforme). 
În cazul instalaţiilor care intră sub incidenţa Directivei 96/82/ECSEVESO (transpusă prin LEGE nr. 
59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe 
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periculoase, am participat la verificări comune, inclusiv cu participarea ISU Covasna. În judeţul 
Covasna există 2 obiective care intră sub incidenţa Directivei SEVESO (Depozit GPL al SC Delta 
Gas Cov SRL, punct de lucru Bodoc, încadrat cu Risc Major -NS şi Depozit explozibil SC Austin 
Powder SRL, punct de lucru Bixad, încadrat cu risc minor - ni.)  
A fost urmărită, de-asemenea, conformarea obiectivelor aflate sub Directiva COV solvenţi  
apartinand SC AUTOLIV ROMANIA SRL Sf. Gheorghe, SC REGINA COMSERV SRL, Sf. 
Gheorghe, SC ZAMBELII SRL Sf. Gheorghe şi SC ICCO SRL Întorsura Buzăului. 
Toate raportările şi planul de măsuri asumat au fost realizate în întregime la termenele scadente. 
 

2. Serviciul Monitorizare şi Laboratoare (ML) 
 

Atribuțiile principale ale serviciului Monitorizare şi Laboratoare 
- gestionează funcţionarea la nivel local a laboratoarelor pentru analiza aerului, deşeurilor, 

zgomotului şi vibraţiilor, precum şi a radioactivităţii mediului, aflate în structura proprie; 
- implementează şi menţin un sistem de management adecvat pentru activitatea laboratoarelor 

şi staţiilor prevăzute în Legea nr. 104/2011privind calitatea aerului înconjurător; 
- efectueză, la cerere, măsurări şi analize de laborator ale calităţii factorilor de mediu; 
- efectuează şi derulează activităţi de monitorizare a calităţii mediului înconjurător la nivel 

teritorial, prin operarea echipamentelor, colectarea şi validarea datelor şi transmiterea 
acestora către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului; 

- asigură colectarea şi validarea datelor primare necesare evaluării calităţii aerului, pe care le 
transmit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului; 

- elaborează periodic rapoarte privind starea factorilor de mediu la nivel local; 
- participă la elaborarea planurilor de menţinere a calităţii aerului şi a planurilor de calitate a 

aerului şi le avizează; 
- realizează colectarea, centralizarea, validarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor de mediu 

la nivel judeţean pentru elaborarea unitară a inventarelor şi rapoartelor de emisii de poluanţi 
atmosferici; 

Reţeaua judeţeană de monitorizare a factorilor de mediu din judeţul Covasna se compune din: 

- Reţeaua proprie a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, cu ajutorul staţiilor automate 
de monitorizare a calităţii aerului (contractul 84/2006 încheiat între MMDD şi DATAMAT 
Italia); 

- Reţeaua Companiei “Apele Romane”, care furnizează date către APM Covasna; 
- Reţeaua Staţiilor Meteorologice din judeţul Covasna care furnizează date meteorologice prin 

Agenţia Naţională de Meteorologie (la solicitarea APM); 
- Toate unităţile urbane de gospodărire locală, care exploatează reţele de canalizare şi staţii de 

epurare a apelor uzate; 
- Unităţi economice care prezintă un anumit risc de poluare, ce transmit centralizatoare de 

date cu frecvenţă lunară. 

Reţeaua de monitorizare a factorilor de mediu la nivelul judeţului Covasna, a fost concepută şi 
realizată în principal utilizând instrumentul global reprezentat de Programul de guvernare emis 
de Guvernul României pentru perioada 2013-2016, privind calitatea aerului, radioactivitatea şi 
zgomotul şi nu în ultimul rând ameliorarea mediului urban, dar şi cel rural. În conformitate cu 
Ordinul Ministrului Mediului nr. 546 din 13 mai 2008, cu Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare a Agenţiilor Judeţene pentru Protecţia Mediului, SERVICIUL MONITORIZARE şi 
LABORATOARE din cadrul APM Covasna, exploatează următoarele reţele de monitorizare a 
factorilor de mediu:  
d) monitorizarea calităţii aerului în judeţul Covasna, este urmărită prin:  

• 1 staţie automată de monitorizare calitate aer, CV-1 
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- 1 punct fix pentru supravegherea manuală a calităţii aerului, amplasat la sediul APM 
Covasna;  

Indicatori monitorizaţi: NH3, NO2; 
Ritmicitate: NH3, NO2 – zilnic (24h), precipitaţii – la producere, pulberi sedimentabile – 
lunar; 

- 1 punct recoltare precipitaţii amplasate în Sf. Gheorghe, str. Grigore Bălan, nr.10, sediul 
APM Covasna; 

- 10 puncte recoltare pulberi sedimentabile amplasate în Sf.Gheorghe (3), Tg.Secuiesc (3), 
Intorsura Buzăului (1), Baraolt (2), Covasna (1) 

Total indicatori – aer – analizaţi în semestrul I, 2019 – manual: 352 
b) monitorizarea calităţii radioactivităţii în judeţul Covasna, este urmărită:  
Continuu prin staţia automată de monitorizare a debitului dozei gama absorbită în aer cu 
transmiterea datelor în timp real, situată în Sf. Gheorghe, judeţul Covasna.  
c) monitorizarea calităţii zgomotului ambiental în judeţul Covasna, este urmărită prin:  

-  Determinări ale nivelului de zgomot prin măsurători cu sonometrul, în zonele descrise de 
colecţia de stasuri şi standarde: SR 10009/2017, SR ISO 1996-1/decembrie 2016, SR ISO 
1996-2/iulie 2018, SR 6161/2008, având în vedere faptul că obiectivelor din judeţul 
Covasna nu li se pot aplica prevederile HG 321/2005, republicată în 2008. 

-  La cererea agenţilor economici ca urmare a controalelor sau sesizărilor înregistrate de  
APM Covasna sau Garda Naţională de Mediu - CJ Covasna. 

- Prin proceduri combinate de numărători de autovehicule/vehicule feroviare în trafic, pe 
arterele de interes din cele două municipii ale judeţului Covasna, înregistrându-se totodată şi 
nivelul de zgomot cu apartura de măsură – sonometrul Brüel & Kjaer. 

Total determinări  – zgomot – monitorizare în semestrul I, 2019: 2 
d) monitorizarea calităţii apelor în judeţul Covasna, este urmărită prin:  

- Reţeaua Companiei “Apele Române”, care furnizează date către APM Covasna; 
- Operatorul Regional de Apă, care exploatează reţele de alimentare, canalizare şi staţii de 

epurare a apelor uzate din judeţul Covasna; 
- Comenzi şi solicitări ale agenţilor economici, ca prestări de servicii ale APM Covasna; 

Total determinări  – deşeuri (apa uzată, nămoluri) – prestare servicii APM – în semestrul I, 2019: 23 
Total determinări – aer -  prestare servicii APM – în semestrul I, 2019: 2 
Laboratorul de încercări a APM Covasna funcţionează în conformitate cu organigrama APM 
Covasna, statul de funcţii şi statul de personal aprobat de forurile superioare. Deşi laboratorul nu 
este acreditat, întreaga sa activitate se subordonează respectării cu stricteţe a Manualului Calităţii 
însuşit de personalul încadrat în laboratorul APM Covasna. 
Rapoartele privind starea mediului lunare şi semestriale au fost transmise în termen. Raportul anual 
privind starea mediului în judeţul Covasna a fos transmis către ANPM, în forma solicitată fiind 
publicat pe pagina WEB. 
Alerte în caz de poluări accidentale 
În semestrul 1, din anul 2019, au fost semnalate trei poluări accidentale.  
Prima în data de 16.01.2019, ora 13:50  
Tipul poluantului: Apă de zăcămant cu irizații de țitei 
Factor de mediu afectat: sol, cca 4 m2 de zăpadă topită deasupra solului, la locul spărturii 
Cauză/ Efecte: Avarie tehnică provocată de coroziunea conductei de transport țiței Ghelința-Imeci, 
la cca.  200 m de Rampa Imeci, suprapusă cu condițiile meteorologice. 

TIP STATIE AMPLASAMENT INDICATORI ANALIZAŢI 
CV-1:Fond 
regional 

Jud.Covasna, Sf.Gheorghe, str.Lunca Oltului  SO2,NOx-NO-NO2,CO,O3, 
PM10, Benzen 
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Măsuri intreprinse/sancţiuni: Oprire pompare, închidere ventile amonte și aval, împrăștiere material 
absorbant Biopetroabs. 
 A doua în data de 04.04.2019, ora 14.45-15.30, poluator SC Conpet SA, Ploiești, punct de lucru 
rampa de încărcare țiței Imeci, sat Imeni, com. Cătălina  
Factor de mediu afectat: sol  
Substanţa poluantă: apă de zăcământ cu irizații de țiței cca. 3 mc 
Cauză/ Efecte: avarie tehnică, provocată de coroziunea conductei  
Măsuri intreprinse/sancţiuni: a fost oprită pomparea apei de zăcământ; a fost împrăștiat material 
absorbant; solul contaminat a fost tratat/eliminat; transportul țițeiului prin conductă s-a sistat, 
transportul  s-a efectuat cu autocisterna. 
 A treia poluare accidentală, în data de 28.05.2019, ora 10:00-11:00 s-a semnalat o poluare 
accidentală, în localitatea Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, Str. Bolyai, pârâul Sâmbrezii.  
Factor de mediu afectat: apa, pești morți, aprox 10 bucăți (lungime maximă de 8 cm). 
Poluator: SC Gospodăria Comunală SA 
Substanţa poluantă: ape uzate menajere 
Cauză/ Efecte: înfundare canalizare menajera din str. Bolyai Janos 
Măsuri intreprinse/ sancţiuni: 
- deblocarea canalului menajer 
- s-a sistat deversarea apelor uzate în canalizarea pluvială și implicit în pârâul Sâmbrezii 
- s-au prelevat probe de apă de către laboratoarele SGA și APM Covasna 
- prevenirea deversării apelor uzate menajere în rețea și verificarea periodică a punctelor critice de 
pe rețeaua pluvială. 

3. Compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu (CFM) 
 

Atribuțiile și activitățile compartimentului CFM se axează pe trei domenii principale, după cum 
urmează: 

- activități derulate în domeniul gestionării deșeurilor și a substanțelor chimice periculoase, 
sol-subsol 

- activități specifice protecției naturii 
- activități desfășurate în domeniul planuri proiecte și programe 

Atribuții principale în domeniul gestionării deșeurilor și a substanțelor chimice periculoase, sol-
subsol: 

- realizează colectarea, validarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor în domeniul gestionării 
deşeurilor şi a celor privind chimicalele la nivel judeţean; 

- participă la elaborarea planurilor de gestionare a deşeurilor şi la monitorizarea realizării 
obiectivelor stabilite prin aceste planuri; 

- aprobă planurile elaborate de operatorii economici în vederea eliminării echipamentelor care 
conţin sau sunt contaminate cu bifenili policloruraţi (PCB), conform legislaţiei în vigoare; 

- aprobă transportul deşeurilor periculoase pe teritoriul României, conform legislaţiei în 
vigoare; 

- emit permis de împrăştiere a nămolului conform legislaţiei în vigoare privind protecţia 
mediului şi, în special, a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură 

Activități derulate în 2019: 
În semestrul I 2019 au fost colectate şi prelucrate datele şi informaţiile obținute de la operatorii 
economici din județ referitoare la gestionarea deşeurilor, pe următoarele domenii şi fluxuri de 
deşeuri şi substanţe chimice periculoase: 

a) Generarea şi gestionarea deşeurilor municipale şi industriale:  
Se realizează anual „Ancheta statistică privind generarea/colectarea/tratarea deşeurilor industriale şi 
municipale”: În semestrul I 2019 s-au colectat chestionarele aferente anului 2018 de la 294 
operatori economici generatori de deşeuri, operatori economici autorizaţi pentru colectare/tratare 
deşeuri, operatori de salubrizare şi generatori de nămol din staţiile de epurare. Datele au fost 
introduse on-line în Sistemul Integrat de Mediu (SIM) de către opertatorii economici raportori, 
verificate și finalizate de APM Covasna. 
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b) Ambalaje şi deşeuri de ambalaje: 
APM Covasna colectează lunar de la operatorii economici colectori de ambalaje datele privind 
cantităţile de ambalaje colectate/ valorificate.  
Se monitorizează periodic implementarea sistemului de colectare separată a deşeurilor de ambalaje 
la nivelul judeţului Covasna, toate localităţile fiind dotate cu sisteme de colectare selectivă. 
Au fost colectate chestionarele privind introducerea pe piaţă a ambalajelor şi gestionarea deşeurilor 
de ambalaje de la operatorii economici/autorităţi locale care gestionează ambalaje şi deşeuri de 
ambalaje pentru anul 2017.  Raportarea datelor se realizează în Sistemul Integrat de Mediu (SIM). 
Pentru anul de raportare 2017 la nivelul judeţului Covasna s-au verificat și finalizat datele obținute 
de la 11 colectori de deşeuri de ambalaje, 2 reciclatori de deşeuri de ambalaje din plastic, 105 de 
productători/importatori de bunuri ambalate care au obligaţia să raporteze cantităţile de ambalaje 
introduse pe piaţa naţională şi 45 autorităţi locale.  

c) Deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE):  
Începând cu anul 2017  raportarea datelor privind DEEE se realizează în SIM. În județ sunt 
autorizați 8 operatori economici conform cerinţelor OUG 5/2015. În semestrul I 2019 s-a deschis 
sesiunea de raportare DEEE pentru anul 2017, raportarea datelor fiind în lucru. 

d) Vehicule scoase din uz (VSU): 
În anul 2018 s-a realizat raportarea datelor aferente anului 2016.  Datele au fost introduse on-line în 
Sistemul Integrat de Mediu (SIM) de către opertatorii economici raportori. Pentru anul 2017 
aplicatia SIM nu este încă deschisă. 

e) Echipamente cu PCB/PCT: 
Se actualizează periodic inventarul operatorilor economici din judeţul Covasna, care deţin 
condensatori cu conţinut de PCB în funcţiune sau echipamente scoase din uz. Sunt în funcţiune 791 
de condensatori cu conţinut de PCB la 10 deţinători. Echipamentele scoase din uz au fost eliminate 
în termenul stabilit de legislaţia în vigoare (HG 173/2000 cu completările şi modificările ulterioare), 
adică 31 dec. 2010. În semestrul I 2019 au fost întroduse în aplicaţia SIM, datele aferente anului 
2017. 

f) Uleiuri uzate: 
În vederea monitorizării  gestionării uleiurilor uzate conform HG 235/2007 privind gestionarea 
uleurilor uzate, în semestrul I 2019 s-a deschis sesiunea de raportare aferentă anului 2017, 
finalizarea chestionarelor fiind în curs. 

g) Nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti 
În cadrul „Anchetei statistice” se colectează datele privind generarea/valorificarea nămolului 
rezultat de la 6 staţii de epurare a apelor uzate orăşeneşti. În semestrul I 2019 s-au colectat 
chestionarele aferente anului  2018, datele fiind întroduse în aplicaţia SIM. 

h) Depozitarea deşeurilor 
Au fost monitorizate periodic cantităţile de deşeuri municipale generate şi eliminate.  

i) Transportul deşeurilor pe teritoriul României; 
 În semestrul I 2019 au fost aprobate 2 Formulare pentru aprobarea  transportului  deşeurilor 
periculoase (Anexa 1). 

j) Deşeuri rezultate din activităţile medicale 
În domeniul gestionării deşeurilor rezultate în urma activităţilor medicale : 
Se monitorizează  situaţia deşeurilor medicale rezultate din activităţile spitalelor ale căror crematorii 
neconforme au fost închise; 

k) Monitorizarea utilizatorilor de substanţe chimice periculoase, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare în acest domeniu 

În vederea actualizării inventarului naţional al operatorilor economici care importă sau exportă 
substanţe chimice periculoase sub incidenţa Regulamentului 689/2008, s-a trecut la identificarea 
acestor agenţi economici, precum şi cantităţile de produse importate/exportate. În semestrul I 2019,  
la nivelul judeţului Covasna nu  s-au efectuat astfel de operaţii de import-export care se supun 
procedurii PIC; 
Conform Regulamentului CE 1005/2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon,anual 
se  actualizează inventarul cu substanţele reglementate în anexele regulamentului pentru judeţul 
Covasna. Pentru raportarea în SIM a datelor aferente anului 2018, nu s-a deschis sesiunea de 
raportare.  

l) În domeniul protecţiei solului şi subsolului  



 16 

În anul 2017 s-a solicitat actualizarea inventarului și includerea în inventarul siturilor contaminate a 
două cariere miniere gestionate de către Ministerul Mediului. Datele şi informaţiile deţinute au fost  
întroduse în aplicaţia „sol-subsol” în Sistemul Integrat de Mediu în anul 2015. Inventarul siturilor 
potenţial contaminate/contaminate/ecologizate conţine până în prezent 20 de astfel de situri. 
În aprilie a apărut Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor 
contaminate și s-a început identificarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate, în 
vederea reactualizării inventarului național al acestora. 
Atribuții principale în domeniul protecției naturii: 

- monitorizează activitatea de administrare a ariilor naturale protejate; 
- implementează şi/sau sprijină implementarea politicilor şi strategiilor privind educaţia 

ecologică şi conştientizarea publicului în domeniul ariilor protejate; 
- derulează procedura de evaluare adecvată pentru planuri/proiecte susceptibile să genereze un 

impact semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar; 
- atribuie administrarea ariilor naturale protejate, pe baza convenţiilor de custodie, conform 

legislaţiei în vigoare; 
-  participă în comisiile de constatare evaluare a pagubelor provocate de animale sălbatice 
- eliberare de puncte de vedere ale comisiei pentru capturarea, relocarea sau recoltarea 

speciilor de urs şi lup conform Ordinului 1169/2017. 

Lista Siturilor Natura 2000 din județul Covasna: 
Nr.crt. Nume sit Tip sit Administrator 

1 ROSCI0056 
Dealul Ciocas - 

Dealul 
Viţelului 

sit de importanţă 
comunitară (pSCI) 

2 ROSCI0256 
Turbăria 
Ruginosu 

Zagon 

sit de importanţă 
comunitară (pSCI) 

3 ROSCI0130 
Oituz - Ojdula 

sit de importanţă 
comunitară (pSCI) 

4 ROSCI0037 
Ciomad - 
Bálványos 

sit de importanţă 
comunitară (pSCI) 

5 ROSCI0242 
Tinovul Apa 

Roşie 

sit de importanţă 
comunitară (pSCI) 

6 ROSCI0091 
Herculian 

sit de importanţă 
comunitară (pSCI) 

7 ROSCI0111 
Mestecănişul 

Reci de la Reci 

sit de importanţă 
comunitară (pSCI) 

8 ROSPA0082 
Munţii Bodoc 

Baraolt 

sit de importanţă 
comunitară (SPA) 

9 ROSCI0280 
Buzăul 

Superior 

sit de importanţă 
comunitară (pSCI) 

10 ROSCI0374 
Râul Negru 

sit de importanţă 
comunitară (pSCI) 

 
 

Agenția Națională pentru 
Arii Naturale Protejate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenția Națională pentru 
Arii Naturale Protejate 
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11 ROSPA0147 
Valea Râului 

Negru 

sit de importanţă 
comunitară (SPA) 

12 ROSCI0036 
Cheile 

Vârghişului 

sit de importanţă 
comunitară (pSCI) 

13 ROSPA0037 
Dumbrăviţa-

Rotbav-
Magura Codlei 

sit de importanţă 
comunitară (SPA) 

14 ROSPA0169 
Tinovul Apa 

Lina-Honcsok 

sit de importanţă 
comunitară (SPA) 

15 ROSCI0241 
Tinovul Apa 

Lina-Honcsok 

sit de importanţă 
comunitară (pSCI) 

16 ROSCI0239 
Oltul Superior 

sit de importanţă 
comunitară (pSCI) 

17 ROSCI0027 
Dealurile 

Homoroadelor 

sit de importanţă 
comunitară (SPA) 

Baza de date privind speciile şi habitatele de interes comunitar: Personalul din cadrul 
compartimentului a introdus datele cerute în Registrul Naţional Integrat IBIS (Integrated 
Biodiverity Information System) în termenul stabilit. 
Alte activități: 
S-a continuat colaborarea personalului din cadrul Compartimentului Arii Protejate cu alte instituţii 
similare şi cu organizaţiile non-guvernamentale din judeţ şi din ţară.   
APM Covasna are o colaborare intensă cu primăriile din judeţ, pe diverse teme şi acţiuni. Astfel 
specialiștii din cadrul APM Covasna au participat la realizarea a 89 de procese verbale de constatare 
şi evaluare a pagubelor (realizate în 86 locaţii), în urma solicitărilor primite din partea primăriilor de 
a face parte în comisiile de constatare şi evaluare a pagubelor provocate de animale sălbatice, 
conform prevederilor HG 1679/2008. În cadrul acestora, în 51 de cazuri, pagubele au fost făcute de 
către urşi, de mistreţi în 34, în 4 de lupi, iar castorii figurează cu un caz. 
Pentru îndeplinirea atribuţiilor de servici, personalul din compartimentul Protecţia Naturii, a 
efectuat  86 deplasări, pentru evaluări pagube, patrulări, solicitări şi sesizări, evaluarea floră faună, 
seminarii, dezbateri şi întâlniri. În perioada evaluată, cca. 52% din timpul de lucru a fost alocat 
activităţiilor de teren şi deplasărilor. În cadrul proiectului WolfLIFE s-au efectuat de către 
personalul implicat în implementarea proiectului 4 de zile de deplasare (întâlniri şi constatarea 
pagubelor). 
Compartimentul Biodiversitate din cadrul APM Covasna coordonează procesul de evaluare a 
carnivorelor mari din judeţ. Astfel am participat la completarea fişelor de evaluare pe teren la cele 
34 fonduri de vânătoare.  
În cadrul activităţiilor de birou, au fost eliberate 15 puncte de vedere către serv AAA care au fost 
integrate în luarea deciziilor de autorizare, 10 declarații ale autorității responsabile privind siturile 
N2000 pentru proiecte, 4 avize favorabile pentru organizarea unor evenimente automobilistice şi 11 
avize pentru tăiere arbori. Au fost eliberate 38 de autorizaţii de recoltare, capturare şi/sau achiziţie 
şi/sau comercializare în baza Ordinului 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a 
activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la 
export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, 
precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora.  
Totodată, au mai fost întocmite 9 puncte de vedere ale comisiei pentru capturarea, relocarea sau 
recoltarea speciilor de urs şi lup conform Ordinului 1169/2017. 
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Personalul biroului Arii Protejate a susţinut 8 prezentări cu ocazia săptămânii Școala altfel pe tema 
protecției naturii, precum și prezentări pentru popularizarea proiectului WolfLife. 
Atribuții și activități derulate în domeniul Planuri, proiecte și programe: 
Monitorizarea implementării Planului Local de Acţiune pentru Mediu pentru judeţul Covasna 
cuprinde acţiuni şi proiecte care pot contribui la îmbunătăţirea calităţii mediului în judeţul Covasna 
şi la asigurarea unei dezvoltări durabile. La elaborarea planului s-au luat în considerare următoarele 
documente strategice: Planul Naţional de Dezvoltare pentru perioada 2007-2013, Programul 
Operational Sectorial de Mediu precum şi Angajamentele rezultate din procesul de negocieri cu 
Uniunea Europeană al Capitolului 22 – Mediu. 
Planul Local de Acţiune pentru Mediu Covasna a fost actualizat în cursul anului 2011 şi a fost 
aprobat de către Consiliul Judeţean Covasna prin Hotărârea nr. 47/29.03.2012. În luna septembrie 
2019 se va realiza monitorizarea PLAM pentru semestrul I 2019. PLAM 2011 cuprinde 107 acţiuni. 
Stadiul implementării PLAM la finele semestrului II 2018 era următoarea:  

- acţiuni realizate în avans – 2 (1 în 2012 şi 1 în 2013) 
- acţiuni realizate – 49  (10 în 2012, 19 în 2013, 7 în 2014, 5 în 2015 şi 6 în 2016) 
- acţiuni în curs de realizare – 34 
- acţiuni amânate –  18 
- acţiuni anulate – 4 
- acţiuni nerealizate – 0  

În cursul semestrului I 2019, Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna a încheiat două proiecte 
cu finanțare externă nerambursabilă, respectiv WOLFLIFE în parteneriat cu APM Vrancea si 
APM Harghita cu perioadă de implementare 01.07.2014 – 30.04.2018 și CAMARO- D cu o 
perioadă de implementare ianuarie 2017–iunie 2019. În prezent, APM Covasna participă în 
parteneriat în cadrul proiectului “CLEVER Cities - Proiectarea participativă a soluțiilor ecologice 
ajustate la nivel local pentru regenerare cu valoare adăugată, inclusivă din punct de vedere social 
în orașe”, derulat de către Primăria municipiului Sfântu Gheorghe. 
 

4. Compartimentul de Relaţii cu Publicul şi IT 
 

Compartimentul RP – Comunicare intreţine relaţii de colaborare cu ONG-urile, Asociaţiile şi 
Fundaţiile de mediu din judeţ, oferind informaţii despre flora, fauna, specii de animale şi păsări. În 
anul 2019 s-au primit 4 (petiții) sesizări. De asemenea s-au înregistrat un număr de 78 solicitări 
informaţii de mediu, toate rezolvate favorabil. 
Aceste solicitări de informatii s-au referit în general la informaţii privind: Programul Sisteme 
Fotovoltaice, Rabla electrocasnice, Fondul pentru mediu, procedurile de reglementare, „Programul 
Rabla”, gestionarea deşeurilor, ariile protejate, extinderi reţele de canalizare şi apa, gestionarea 
ambalajelor, etc. APM Covasna a răspuns favorabil solicitanţilor, având în vedere OM MAPM nr. 
1182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, 
deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului (prin disponibilizarea informaţiei sau 
direcţionarea către alte autorităţi publice care deţin informaţia solicitată), neexistând răspunsuri 
nefavorabile (prin respingerea solicitării).  
In perioada de raporatare au apărut  un număr de 9 articole în presa locală, 6 comunicate de presă 
având ca tematică protecţia mediului. 
Afişarea pe site-ul instituţiei a informaţiilor de interes public 
Pe site-ul APM Covasna http://apmcv.anpm.ro  sunt afişate toate informaţiile de interes public. 
Acesta cuprinde printre altele:  
• rapoartele de starea mediului, informaţii privind procedurile de solicitare a actelor de 

reglementare, actele de reglementare şi deciziile emise de APM Covasna, anunţuri publice, 
formulare de raportare la uleiuri uzate, ambalaje, ancheta statistica, proiecte de mediu, dezbateri 
publice, buletine zilnice şi lunare privind calitatea aerului ambiental precum şi informaţii 
privind proiectele în care este implicată APM Covasna.au fost actualizate informatiile privind  

• protecţia naturii în judeţul Covasna fiind incluse informaţii privind reţeaua Natura 2000 în 
judeţul Covasna şi informaţii privind ariile protejate de interes naţional, informaţii privind 
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managementul ariilor naturale protejate, date legate de custozii Natura 2000 şi centrele de 
reabilitare din judeţul Covasna. 

• A fost postat pe site-ul oficial al APM Covasna comunicate privind înregistarea 
producătorilor de baterii şi acumulatori şi de EEE  

• Au fost afişate pe site-ul oficial al APM informaţii legate de realizarea diferitelor baze de 
date în domeniul gestionării deşeurilor; 

• A fost postat pe site-ul oficial al APM comunicatul referitor la atenţionarea privind arderea 
miriştilor; 

De asemenea sunt afişate drepturile cetăţeanului la informaţia de mediu, comunicatele de presă, 
precum şi alte documente descărcabile. 
Implementarea şi administrarea Sistemului Naţional Informaţional Integrat de mediu în cadrul 
agenţiei 

Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului urmăreşte prin implementarea proiectului SIM -  "Sistem 
Integrat de Mediu" să gestioneze, să prelucreze şi să analizeze într-un mod unitar toate informaţiile 
din domeniul protecţiei mediului. APM Covasna, nu are în cadrul proiectului responsabilităţi 
directe, în acest context acţionând în conformitate cu instrucţiunile primite de la ANPM. Personalul 
din APM a participat la toate instruirile oragizate de managementul proiectului şi asistă operatorii 
economici la înregistrarea/creearea accesului în diferitele domenii ale aplicaţiei SIM. 

5. Compartimentul Buget, Finanţe, Administrativ 
În perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2019, APM Covasna a primit credite bugetare, după cum 
urmează:  
- la Titlul I  - Cheltuieli de personal        =    941.910 lei 
- la Titlul II - Bunuri şi servicii               =    126.459 lei 
- la Titlul VI – Programe, Proiecte         =    145.847 lei         
 TOTAL                                   =  1.214.216 lei 
 
Execuţia bugetului pe articole se prezintă astfel: 

Cod/art Denumire indicator Credite 
aprobate 

Plati nete Cheltuieli 
efective 

10 Titlu I – Cheltuieli de personal 1.527.922 932.422 960.988 
10.01 Cheltuieli cu salariile 142.8393 873.697 894.555 

10.01.17 Indemnizație de hrană 64.689 38.392 45.471 
10.02.06 Tichete vacanță - - - 
10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă 34.840 20.333 20.962 

20 Titlul II – Bunuri şi servicii 203.825 116.005 122.734 
20.01 Bunuri şi servicii 18.6325 105.894 110.890 
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar - - - 
20.06 Deplasări, detaşări, transferări 1.900 - - 
20.13 Pregătire profesională - - - 
20.14 Protecţia muncii 475 168 313 
20.30 Alte cheltuieli 15.125 9.943 11.531 

56 Programe, Proiecte 158.000 152.754 166.750 
71 Cheltuieli de capital 39.000 - 28.984 

 TOTAL 1.928.747 1.201.181 1.279.456 
 

APM Covasna a avut în derulare un proiect din FEDR – CAMARO D, care s-a încheiat la data de 
30 iunie 2019. 
De asemenea, mai are în derulare un proiect „CLEVER Cities - Co-designing Locally tailored 
Ecological solutions for Value added, socially inclusivE Regeneration in Cities” în cadrul 
Programului Orizont 2020/Pilonul Provocări Societale/ Acțiuni de inovare/Orașe inteligente și 
durabile/Soluții demonstrative verzi în orașe.  
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APM Covasna este partener și participă alături de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe din 
județul Covasna. Rolul APM Covasna este de a sprijini și a consilia Primăria Municipiului Sfântu 
Gheorghe cu expertiză, experiență și date de mediu pentru activitățile prevăzute în proiect. 
Activitatea principală constă în elaborarea unui plan de urbanism zonal pentru o zonă degradată a 
municipiului Sf. Gheorghe (unul dintre cele 5 oraşe „follower”), zonă lipsită de spaţii verzi, cu risc 
de inundaţii şi cu probleme sociale, utilizând expertiza consorţiului de proiect pentru identificarea 
de soluţii verzi inovative, implementate în unul din cele 3 oraşe „front runner”. 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

- dezvoltarea unei baze de cunoștințe privind soluții verzi pentru regenerarea urbană incluzivă 
- integrarea soluțiilor verzi în procesele de regenerare urbană și de planificare 
- crearea unor modele de guvernanță, de afaceri și financiare pentru proiectele care 

implementează soluții verzi 

 Durata proiectului: 60 luni (01 iunie 2018 – 31 mai 2023) 
Valoarea totală a proiectului:14.214.666,00 Euro din  care bugetul APM Covasna este de 51438,00 
Euro  

Proiectul CLEVER CITIES este finanțat în procent de 100% de către Comisia Europeană prin 
Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME), și, ca urmare, nu necesită co-
finanțare. Conform programului de finanţare ORIZONT 2020 proiectul beneficiază de pre-finanţare 
în două tranșe. 
Dezvoltarea resurselor umane – Instruirea profesională a personalului din subordine 
Situaţie posturi vacante şi temporar vacante:  
În primul semestru al acestui an, la APM Covasna au fost mai multe mișcări de personal : 
- O persoană s-a transferat la o altă instituție 
- O persoană a demisionat din funcție 
- O persoană a revenit din concediul de îngrijire a copilului 

Față de situația din perioada de raportare trecută, la momentul raportului situația este următoarea: 
Posturi vacante: 

- 1 post de şef serviciu Monitorizare şi Laboratoare (vacant, a fost ocupat temporar până pe 
30.06.2017); 
- 1 post contractual de referent, la Serviciul Monitorizare și Laboratoare; 
- 1 post consilier superior, la Serviciul Monitorizare și Laboratoare; 
- 1 post consilier asistent la Compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu; 
- 1 post consilier superior la Compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu; 
- 1 post de referent superior la Compartimentul Buget, Finanțe, Administrativ și Resurse 
Umane 

Posturi temporar vacante: 
- 1 post de consilier principal la Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii – suspendarea 
raporturilor de serviciu (concediu de îngrijire a copilului) ; 
-  1 post de consilier superior la Compartimentul Buget, Finanțe, Administrativ și Resurse 
Umane ( vacant începând din data de 01.06.2019, pentru care am depus cerere la ANFP, pentru 
aprobarea organizării concursului de recrutare ) 

În momentul de față sunt 7 posturi vacante și temporar vacante neocupate. 
La sfârșitul lunii februarie, specialiştii de la Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii  au participat la 
instruirea privind elaborarea ghidurilor necesare îmbunătățirii capacității administrative a 
autorităților pentru protecția mediului în scopul derulării unitare a procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului (EGEIA) organizat de ANPM la Poiana Brașov. 
 

Director Executiv 

Gheorghe NEAGU 


