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ORDINE DE ZI 
 

Şedinţa Colegiului Prefectural  

din data de 16 octombrie 2019, ora 1000 

 

 

 

1. Analiza realizării principalilor indicatori de performanţă privind activitatea de 

colectare a creanţelor bugetului general consolidat şi activitatea de inspecţie fiscală din 

primele 9 luni ale anului 2019; 

 

Prezintă: - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna 

 

 

2. Informare privind activitatea desfăşurată de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor Covasna, în semestrul I 2019 

 

Prezintă: Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 

Covasna 

 

 

3. Raport privind activităţile desfăşurate de Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 

Antidrog Covasna, în semestrul I 2019 

 

 
Prezintă: Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog 

Covasna 
 

 
 

 

 



 

 
 

Punctul 1  

    
 

Informare  

privind realizarea principalilor indicatori de performanta, 

privind activitatea de colectare a creantelor bugetului general consolidat și 
activitatea de inspectie fiscala, 

cumulat - 9 luni 2018 

 
       Administratia Judeteana a Finanţelor Publice Covasna este unitatea 
teritoriala a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Brasov care aplica 
politicile fiscale la nivel teritorial. 
            Sediul institutiei se afla situat în centrul municipiului Sfântu Gheorghe, pe 
strada Jozef Bem, nr. 9, telefon 0267/352740, 0267/351860. 
          
 Structura organizatorica a AJFP Covasna : 
 

• Activitatea de Colectare 
• Activitatea de Inspectie Fiscala 
• Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică 
• Servicii Independente 
 

• COLECTAREA VENITURILOR BUGETARE 

 

     Pentru cele 9 luni ale anului 2018 , s-au colectat venituri la bugetul general 
consolidat insumand: 

 

          780.12  mil.lei venituri bugetare                            = 98.85% 

          789.20  mil.lei program stabilit de A.N.A.F. 

 

• S-au colectat  la bugetul general consolidat 780.12 mil.lei, suma ce 
reprezinta 98.85% din programul stabilit de A.N.A.F.,  

• Iar in sume absolute incasarile fata de program  sunt mai mici cu 9.08 
mil lei  

 

 

Principalele venituri bugetare realizate  pe bugete, cumulat pe cele 9 luni ale 
anului 2019,  comparativ cu realizarile  din aceeasi perioada a anului 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, 
mentionam ca acestia, respectiv CM, au inregistrat incasari in perioada 
ianuarie - septembrie 2019 în  valoare de 193.15 mil lei. 

• Analizand evolutia veniturilor incasate la B.G.C., se constata ca veniturile 
nominale incasate in primele 9 luni ale anului 2019 au crescut fata de 
nivelul din aceeasi perioada a anului precedent, pe total buget general 
consolidat cu 54.51 %, iar pe bugete situatia se prezinta astfel: 

• Bugetul de stat a crescut cu 60.52%   

• Bugetul asigurarilor sociale de stat a crescut cu 56.19 % 

• Bugetul Fondului National Unic de Asigurari de Sanatate a crescut cu 
40.47% 

• Bugetul asigurarilor pentru somaj a crescut 39.97% 

 

Principalele obligatii declarate realizate  pe bugete, cumulat pe cele 9 luni ale 
anului 2019,  comparativ cu realizarile  din aceeasi perioada a anului 2018:                                     
mil.lei 

Venituri

Total venituri, din care:

2018 2019 % 2019/2018

cumulat sept cumulat sept cumulat sept

504.91 55.59 780.12 88.24 154.51 158.73

191.3 19.23 307.08 36.69 160.52 190.80

      - Impozit pe profit 11.43 0.35 24.16 0.48 211.37 137.14

      - Impozit pe venit 78.63 6.52 105.78 10.19 134.53 156.29

70.28 7.7 115.14 17.78 163.83 230.91

0.36 0.01 0.52 0.08 144.44 800.00

30.61 4.65 61.48 8.16 200.85 175.48

207.03 23.87 323.36 35.36 156.19 148.14

99.5 11.72 139.77 15.05 140.47 128.41

7.08 0.77 9.91 1.14 139.97 148.05

TOTAL BGC, administrat de 
A.N.A.F.

Buget de stat(exclusiv 
incasari in vama), din care:

    - TVA (exclusiv incasari 
pentru importurile de bunuri)

Accize (exclusiv incasari in 
vama)

Rest venituri ( exclusiv 
incasari in vama)

Bugetul asigurarilor sociale 
de stat

Bugetul Fondului National 
Unic de Asigurari de 

Sanatate

Bugetul asigurarilor pentru 
somaj



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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 ianuarie -septembrie 2019 in valoare de  
193.15 mil lei, iar sumele declarate aferente perioadei ianuarie - septembrie a.c. 
reprezinta 217.23 mil lei. 

 
• Pe acest fundal, analizand evolutia obligatiilor declarate la B.G.C. in 
perioada de referinta, constatam o crestere de 57.10%, fata de nivelul din 
aceeasi perioada a anului precedent, atat pe total buget general consolidat , cat 
si pe bugete, astfel: 
 

• Bugetul de stat a crescut cu 50.67% 

• Bugetul asigurarilor sociale de stat a crescut  cu 35.02% 

• Bugetul Fondului National Unic de Asigurari de Sanatate a crescut cu 
15.10%. 

• Bugetul asigurarilor pentru somaj - 

   
 
 
 
 
 

Declarat

Total declarat, din care:

2018 2019 % 2019/2018

cumulat sept cumulat sept cumulat sept

507.91 53.75 797.95 85.90 157.10 159.81

222.52 20.89 335.26 34.48 150.67 165.06

      - Impozit pe profit 13.25 0 23.99 0.00 181.06 0.00

      - Impozit pe venit 76.7 6.18 103.66 9.50 135.15 153.72

102.62 10.06 163.68 20.92 159.50 207.95

  autocompensari 9.2 0.83 18.04 2.71 196.09 326.51

198.27 22.87 315.13 35.02 158.94 153.13

86.33 9.98 136.63 15.10 158.26 151.30

0.78 0 10.93 1.30 x x

TOTAL BGC, administrat de 
A.N.A.F.

Buget de stat(exclusiv 
incasari in vama), din care:

   - TVA (exclusiv incasari 
pentru importurile de bunuri)din 

care:

Bugetul asigurarilor sociale 
de stat

Bugetul Fondului National 
Unic de Asigurari de 

Sanatate

Bugetul asigurarilor pentru 
somaj



 

4)Principalii indicatori de performanţă – Septembrie – 2019 
 

Fisa 
      2019 

Denumire indicator 

Nivelul 

indicatorilor de 

performanta 

pentru anul 2019 
 

Nivelul indicatorilor de 

performanta pentru anul 2019 
Realizati la 30.09.2019 

F1a 
Gradul de realizare a programului de incasari venituri 

bugetare (valori nete) 
100.00% 98.85% 

F2 
Gradul de conformare voluntara la plata obligatiilor fiscale 

(valoric), inclusiv plati partiale 87.00% 86.40% 

F3 
Gradul de depunere voluntara a declaratiilor fiscale, pe 

tipuri de impozite 98.00% 97.04% 

F4 
Rata de colectare a arieratelor recuperabile la persoane 

juridice 
 

84.00% 80.13% 

F5 
Rata de colectare a arieratelor recuperabile la persoane 

fizice 
 

45.00% 30.81% 

F6 
Numar inspectii efectuate de un inspector la contribuabili 

persoane juridice 
16.00 

inspectii/inspector  
6.65 

inspectii/inspector  

F7 
Numar inspectii efectuate de un inspector la contribuabili 

persoane fizice 
25.00 

inspectii/inspector 

13.86 
inspectii/inspector 

 

F8 
Sume stabilite suplimentar pe un inspector, urmare 

inspectiilor fiscale la contribuabili persoane juridice - 
4.815.056 

Lei/inspector 

F9 
Sume stabilite suplimentar pe inspector, urmare inspectiilor 

fiscale la contribuabili persoane fizice - 
84.081 

Lei/inspector 

F10 
Ponderea impozitelor, taxelor si contributiilor pentru care s-

a modificat baza de impunere in total impozite, taxe si 

contributii verificate la contribuabili persoane juridice 
85.00% 87.41% 

F11 
Diminuarea pierderii fiscale pe o inspectie, urmare 

inspectiilor fiscale efectuate la contribuabilii persoane 

juridice care inregistreaza pierdere fiscala 
- 

1.000.139 
Lei /inspectii 

F12 
Durata medie a inspectiei fiscale efectuata la contribubilii 

persoane juridice  
25.98 

zile/inspectie 

F21 
Procent din solicitarile in format hartie, solutionate in 

maximum 25 zile 60.00% 100.00% 

F22 Procent din e-mail-uri, solutionate in maximum 20 zile 60.00% 
100% 

 

F71 
Gradul de solutionare a solicitarilor de informatii de interes 

public 
 

98.00% 100.00% 

F74 
Gradul de solutionare a petitiilor/sesizarilor depuse de 

cetateni 
 

99.00% 100.00% 

F75 Gradul de solutionare al solicitarilor primite de la jurnalisti 98.00% 100.00% 

F77 
Numar de documenteprimite prin aplicatia FORMULAR 

UNIC DE CONTACT  31 buc 

F78 
Gradul de urmărire a condiţiilor în care au fost acordate 

eşalonările la plată, respectiv de constatare a pierderii 

valabilităţii acestora 
100.00% 99.22% 

F79 Ponderea debitorilor ce pot fi declaraţi insolvabili 100.00% 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Evolutia arieratelor in cursul anului 2019 

                                                                                                                                      mii.lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Arieratele recuperabile, înregistrate la data de 30.09.2019 în valoare de 
39.379  mii.lei, au scazut cu 2.46 % fată de cele existente la 31.12.2018 si 
se compun din: 

• 35.833 mii.lei – arierate recuperabile, conform capacitătii de colectare 
aferente persoanelor juridice, fata de 37.125 mii.lei inregistrate la 
31.12.2018, ceea ce reprezinta o scadere de  de 3.48%. 

• 3.546 mii.lei – arierate recuperabile, conform capacitătii de colectare 
aferente persoanelor fizice, fata de 3.249 mii.lei inregistrate la 
31.12.2018, ceea ce reprezinta o crestere de 9.14%. 

 
Factorii care au contribuit la realizarea nivelului actual de colectare a veniturilor 
bugetare: 

� crestere gradului de depunere voluntara a declaratiilor si de plata 
conformarea voluntara la plata a contribuabililor;  

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

� reducerea nivelului arieratelor existente si prevenirea formarii de noi 
arierate prin intensificarea actiunilor de executare silita, concomitent cu 
instituirea măsurilor asiguratorii; 

� actiunile prompte de executare silita (emiterea de somatii, popriri de 
conturi, popriri terti, sechestre bunuri mobile si imobile); 

� prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si a indisciplinei financiare prin 
cresterea eficientei si eficacitatii activitatii de inspectie fiscala; 

� activitatea de inspectie si control sustinut de organele de inspectie fiscala  
(D.G.A.F. si A.N.V.); 

 

 

Buget 2019/2018 %

1.Buget de stat 26,455 23,569 89.09

2.Bugetul asigurărilor sociale de stat 9,864 11,253 114.08

3,932 4,390 111.65

4.Bugetul asigurărilor pentru şomaj 123 167 135.77

40,374 39,379 97.54

       - arierate incerte + inactivi
8,788 11,149 126.87

9,948 10,958 110.15

21,638 17,272 79.82

Arierate la 
31.12.2018

Arierate la 
30.09.2019

3.Bugetul Fondului Naţional Unic de   
Asigurări de Sănătate 

 TOTAL arierate recuperabile din 

care :

      - arierate esalonate( col. 23 din 

Cap.colectare)

       - arierate posibil de recuperat 



 

Situatia esalonarilor la plata                                                      mii lei                                                                                                    

Explicatii Nr. 
agenti 

Arierate totale 
esalonate 

inclusiv dobanzi 
pe perioada 
esalonarii 

Incasari prin 
rate de 

esalonare in 
luna de 

raportare  

Sold ramas de 
incasat inclusiv 

dobanzi pe 
perioada 
esalonarii 

Suma ramasa de 
plata dupa 
pierderea 
esalonarii 

I. Total esalonari din 
care : 455 22,582.73 450.30 9,693.88 386.14

 

1. ÎN DERULARE 325 15,596.25 426.98 9,693.88  

 

juridice 214 13,884.74 350.19 8,548.74  
 

         fizice 111 1,711.51 76.78 1,145.14  
 

2. FINALIZATE 84 5,084.57 23.33   
 

juridice 51 4,714.80 19.42   
 

         fizice 33 369.78 3.91   
 

3. PIERDUTE 46 1,901.92 0.00 0.00 386.14
 

- juridice 36 1,856.71 0.00 0.00 358.63
 

         fizice 10 45.21 0.00 0.00 27.51 

• Din totalul  de   455  agenti economici care au beneficiat de esalonari la 
plata in 2019, la sfarsitul lunii  septembrie 2019,  46  dintre ei nu au reusit 
sa respecte conditiile prevazute  de  legislatie, acestia pierzand  definitiv 
esalonarea, motiv pentru care s-a reluat procedura de executare silita 
urmand procedura de valorificare a garantiei , cu exceptia celor care  nu se 
incadreaza in alin.13 art.9 OUG 29 / 2011.           

• Totodata, in colaborare cu A.I.F. prin furnizarea de date si informatii, care 
sa duca la o buna selectare in control a agentilor economici cu risc ridicat 
de evaziune fiscala , s-a actionat pentru cresterea gradului de incasare a 
sumelor atrase suplimentar in urma inspectiilor.    
                    

Incasari prin actiuni de executare silita                               mii.lei 

  

Ian.- Sept. 2019 Ian.-Sept. 2018 
2019 / 2018 

(%) 

Sume realizate la 
B.G.C.din executare 
silita 34.393.38 31.239.60 

110.09 
 

Somatii 

25.014.78 22.292.86 112.20 
Conturi bancare poprite 

7.655.75 8.064.41 94.93 
Popriri terti 

1.386.86 824.95 168.11 
Valorificari sechestre 
bunuri mobile si imobile 

 

 

335.99 

 
57.38 585.55 



 

Masuri aplicate incasarilor realizate prin aplicarea masurilor de executare silita 
in total venituri incasate 

• Masurile concrete ce urmeaza a fi luate pentru recuperarea diferentelor 
nerealizate in cel mai scurt  timp posibil :  

• poprirea bancara si a tertilor,  la toti  contribuabilii care figureaza cu 
obligatii si somatii confirmate, ajunse la maturitate 

• urgentarea procedurii de valorificare a bunurilor sechestrate 

• initierea actiunilor de atragere  a raspunderii solidare 

• solicitarea deschiderii procedurii insolventei la contribuabili la care s-au 
luat toate masurile de executare posibile si nu s-au incasat obligatiile 
restante. 

 

In vedera recuperarii creantelor bugetare restante in perioada ianuarie –
seprtembrie 2019 ,s-au aplicat / instituit urmatoarele masuri de executare silita:  
 
• instituirea popririlor la conturile bancare in numar de 4.505 valoarea 
obligatiilor aferente fiind  in suma de 23.744.235  lei ;  

• instituirea popririlor la terti in numar de 4.367, cu obligatii aferente in 
suma de 22.490.473  lei;  

• s-au instituit 245 sechestre asupra bunurilor ce pot fi valorificate, in 
valoare de 11.373.548  lei ,  din care: 

                                          -  bunuri mobile 170  valoare  5.812.668  lei 

                                          -  bunuri imobile  75  valoare 5.560.880 lei 

 

Activitatea de inspectie fiscala 

 

Indicatori 

INSPECŢIE FISCALĂ  Ianuarie - Septembrie 2019 

 persoane juridice   
1 Număr acţiuni de inspecţie fiscală  113 

2 
Sume suplimentar atrase pe total şi pe categorii de 
venituri (lei)  81.855.954 

2.1 Diferenţe, din care:   
2.1.1. Impozit pe profit  1.642.850 

2.1.2 Impozit micro 127.642 
2.1.3 TVA 2.554.700 

2.1.4 Impozit pe salar 17.597.538 
2.1.5 Impozit pe dividende 282.663 
2.1.6 Impozit nerezidenti  
2.1.7 contribuţii de asigurări sociale  40.252.989 

2.1.8 contribuţii de asigurări de şomaj  1.389.573 
2.1.9 contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17.272.092 
2.1.10 alte impozite 735.907 
2.2 Sume suplimentare stabilite drept accesorii 

2.3 Diminuarea pierderii fiscale  13.001.810 
2.4 Valoarea bunurilor si sumelor confiscate   



 

 
3 

Număr cazuri transmise organelor de urmărire 
penala în vederea continuării cercetărilor  10 

 3.1 Valoarea prejudiciilor aferente  1.982.546 
 4 Numărul amenzilor contravenţionale aplicate 2 
 4.1 Valoarea amenzilor contraventionale aplicate  10.470 
 
5 

Numărul contribuabililor propuşi a fi declaraţi 
inactivi  4 

 
6 

Numărul deconturilor negative de TVA soluţionate 
ca urmare a controalelor efectuate  63 

 7 Numarul  masurilor asiguratorii instituite  21 
 7.1 Valoarea masurilor asiguratorii instituite  76.391.693 
 

Indicatori 

INSPECŢIE FISCALĂ  Ianuarie – Septembrie 2019 

persoane fizice  
 1 Număr acţiuni de inspecţie fiscală  98 
 
2 

Sume suplimentar atrase pe total şi pe categorii de 
venituri (lei)  588.567 

 2.1 Diferenţe, din care:   
 2.1.1. impozit pe venit  204.223 

 2.1.2 TVA 248.075 
 2.1.3 Impozit pe salar 0 
 2.1.4 accize 0 
 2.1.5 contribuţii de asigurări sociale  63.489 
 2.1.6 contribuţii de asigurări de şomaj  0 
 2.1.7 contribuţii de asigurări sociale de sănătate  72.689 
 2.1.8 Alte impozite 0 
 2.2 Sume suplimentare stabilite drept accesorii 0 
 
2.3 Diminuarea pierderii fiscale  208.336 

 
2.4 Valoarea bunurilor si sumelor confiscate  0 

 
3 

Număr cazuri transmise organelor de urmărire 
penala în vederea continuării cercetărilor  0 

 3.1 Valoarea prejudiciilor aferente  0 
 4 Numărul amenzilor contravenţionale aplicate 0 
 4.1 Valoarea amenzilor contraventionale aplicate  0 
 
5 

Numărul contribuabililor propuşi a fi declaraţi 
inactivi  0 

 
6 

Numărul deconturilor negative de TVA soluţionate 
ca urmare a controalelor efectuate  5 

 7 Numarul  masurilor asiguratorii instituite  0 
 7.1 Valoarea masurilor asiguratorii instituite  0 

 
Ca metode si practici identificate de diminuare a materiei impozabile si 
sustragere de la plata impozitelor si taxelor, in urma actiunilor de control 
efectuate,  preponderent au fost identificate cele care se refera la: 

• Neinregistrarea, în totalitate sau în parte, în actele contabile a 
operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;  

• Înregistrarea in evidentele contabile a unor cheltuieli ce nu au legatura cu 
activitatea desfasurata, fara contributie la realizarea veniturilor 
impozabile. 



 

• Înregistrarea de achizitii de la furnizori care in urma verificarilor un au 
putut fi identificati nepuntandu-se stabili realitatea si legalitatea 
operatiunilor. 

• Efectuarea de livrari intracomunitare pentru a beneficia de scutire la plata 
TVA, neputandu-se face dovada transportului bunurilor in alt stat membru. 

• Reâncadrarea renumerării activităţilor desfăşurate de salariaţi 
preponderent în state din UE. 

• Munca la gri – cele mai folosite metode constand in ridicarea avansurilor 
spre decontare, acordarea de avantaje in natura salariatilor, desfasurarea 
activitatii cu caracter permanent si care este disimulata in prestare de 
servicii.   

• Pentru combaterea si diminuare fenomenului de evaziune fiscala se are in 
vedere  stabilirea gradului de risc fiscal pentru contribuabilii aflati in aria 
de competenta, prin efectuarea unei analize de risc in scopul de a 
identifica riscurile de nedeclarare a creantelor fiscale, de a le evalua, de a 
le gestiona precum si de a le utiliza in vederea selectarii contribuabililor ce 
urmeaza a fi supusi inspectiei fiscale.  

 

Propuneri de imbunatatire a activitatii 

• Combaterea evaziunii şi fraudei fiscale, precum si a oricaror alte forme de 
evitare a declararii si platii obligatiilor fiscale; 

• Cresterea eficientei si dinamicii colectarii concomitent cu reducerea 
costului unui  leu colectat; 

• Incurajarea conformarii voluntare pentru asigurarea unei colectari rapide, 
la costuri reduse; 

• Cresterea calitatii serviciilor catre contribuabili; 

• Cresterea eficientei activitatii de inspectie fiscala, atat în combaterea 
evaziunii fiscale cat şi în prevenirea acesteia; 

 

Sef Administratie Adj. A.J.F.P. Covasna 

Mathis Istvan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Punctul 2    
 

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DSVSA COVASNA 

în anul  2018 și sem.I. 2019 
 

 

Organizatoric și structura de personal 

În 2018 DSVSA Covasna a funcționat în conformitate cu Ordinului președintelui 

ANSVSA cu nr. 826 din 2018 – cu privire la aprobarea structurii organizatorice și a statelor 

de funcții ale DSVSA Covasna, conform H.G. nr. 1415 din 2009, modificat prin H.G. nr. 701 

din 19.08.2014 – privind organizarea și funcționarea ANSVSA și a unităților din subordinea 

acesteia, după procesul de reorganizare în conformitate cu Ordinul Nr. 49/2018 cu privire la  

aprobarea structurii organizatorice cadru şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare 

ale direcţiilor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a 

municipiului Bucureşti și  Ordin  Nr.907 din 11.06.2018 cu privire cu privire la aprobarea 

structurii organizatorice și a statelor de funcții ale DSVSA Covasna.  

 Prin Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 826 din 04.05.2018  privind stabilirea 

numărului de posturi pentru Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 

Covasna, unitate care funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 

pentru Siguranţa Alimentelor, s-a stabilit un număr total de 100 de posturi, din care : un 

număr de 74 de  posturi pe durată nedeterminată  și 26 de posturi pe durată determinată, 

astfel Statul de funcții fiind diminuat cu un număr de 1 post pe durată nedeterminată . În 

urma diminuării structurii instituției cu 1 post pe durată nedeterminată și în urma aplicării 

procentului 12% din numărul total al posturilor aprobate, numărul posturilor de conducere 

s-a redus cu un post. 

Astfel structurile funcționale sunt : 

1. Serviciu Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală (SCOSBA), care include și 

Compartimentul de Farmacovigilență și nutriție animală; 

2. Serviciu Control Oficial Siguranța Alimentelor (SCOSA), care are în subordine : 

a. Compartiment Control Oficial Alimente de Origine Animală; 

b. Compartiment Control Oficial Alimente de Origine Nonanimală 

3. Serviciu Catagrafie, Autorizare, Înregistrare și Evidență Informatizată (SCAIEI), 

care are în subordine : 

a. Birou Identificare și Înregistrare Animale; 

b. Compartiment Autorizare, Înregistrare, TRACS și Gestiunea activității 

Import/Export 



 

4. Serviciu Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor; 

5. Serviciul Economic și Administrativ; 

6. Compartiment Juridic și Resurse umane; 

7. Compartiment Audit Public Intern; 

8. Circumscripțiile Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale, în 

subordinea directorului executiv adjunct. 

DSVSA Covasna în anul 2018 și primul semestru al anului 2019 a fost condusă de un 

director executiv în persoana Dr. Sikó Barabási Sándor și de un director executiv adjunct în 

persoana  Dr.Șulea Codruț Marius. 
 

Structura de personal se prezintă astfel : 

 Numar total de posturi:  

Nr.crt Situatie privind posturile Nr.posturi 

1 Numarul de posturi aprobate la finele perioadei de raportare 100 

2 Numarul de posturi ocupate la finele perioadei de raportare 85 

3 Numarul de posturi vacante la finele perioadei de raportare 15 

4 Numarul mediu de posturi remunerate 83 

5 Numarul de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul 
0 

   

 Situatie privind functionarii publici:  

Nr.crt Situatie privind posturile Nr.posturi 

1 Numarul de posturi aprobate la finele perioadei de raportare 
68 

2 Numarul de posturi ocupate la finele perioadei de raportare 
62 

3 Numarul de posturi vacante la finele perioadei de raportare 
6 

4 Numarul mediu de posturi remunerate 60 

5 Numarul de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul 
0 

   

 Situatie privind contractualii:  

Nr.crt Situatie privind posturile Nr.posturi 

1 Numarul de posturi aprobate la finele perioadei de raportare 
32 

2 Numarul de posturi ocupate la finele perioadei de raportare 
23 

3 Numarul de posturi vacante la finele perioadei de raportare 
9 

4 Numarul mediu de posturi remunerate 23 

5 Numarul de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul 
0 

 



 

 

 

 

 

SERVICIU  CONTROL  OFICIAL SĂNĂTATE ŞI BUNĂSTARE ANIMALĂ  

În cursul anului 2018 a efectuat următoarele acțiuni : 
 

1.Efective supravegheate conform contractelor de prestări servicii cu cele 

39 Cabinetele veterinare particulare, coordinate de medici veterinari de piberă practică 

împuterniciți pentru realizarea unor activități de interes national, în baza unor contracte 

                                  

d.c. în Nr  
crt Specia Capete  Gosp.populației Exploatații tip.A. Exploatații  

autorizate 
1 Bovine 45.561 29298 8775 7488 

2 Cabaline 6.589 6444 48 97 

3 Ovine 240.679 231393 7640 1646 

4 Caprine 6.767 6672 95 0 

5 Porcine 39.117 27395 377 11345 

6 Păsări 150.906 95606 - 55300 

7 Albine 8.705 8705 - - 

8 Câini 18.801 18801 - - 

9 Pisici 6.061 6061 - - 

 

  2.Vaccinări preventive conform contractelor de prestări servicii cu cele 39 

Cabinetele veterinare particulare  2018 

Nr. crt Boala Efectiv vaccinabil Efectiv vaccinat % realizare 

1 Pseudopesta aviara 210.350 176766 84 1. 

2 Rabie caini 18.801 18589 98,9 2. 

3 Rabie pisici 6.061 2429 40,1 2. 

4 Antrax Cabaline 6.775 6775 100 

5 Antrax Bovine, Ovine, Caprine 293.408 286632 97,8 

6 Tuberculinări bovine 43.728 40213 92 2. 

Notă :  1. – Ferma avicolă Ilieni  a fost populate- curcani la îngrăşat in trim II 

 
2. – Acțiunile sunt în curs până la finele lunii aprilie 2019, fiind campanii. 

3. Acțiuni de supraveghere prin examene de laborator  2018 

Nr. crt Boala Plan Realizat % realizare 



 

1 Pesta porcină clasică - domestic 497 720 144,9  

2 Pesta porcină clasică - mistreți 800 949 118,6 
. 

3 Pesta porcină africană  domestic 150 71 76,7 3. 

4 Pesta porcina Africana mistreti 31 416 Peste 1000 

5 Bruceloză bovină ex.serologic 32000 31137 97,3. 

6 Leucoză enzootică bovină 32000 31137 97,3 
4.

 

7 Anemie infectioasa ecvina 6775 6793 100,3 

Notă  

 
3. 

– Lipsă probe cadavre porci domestici 

 
4. – Scăderea efectivului 

 

 Acțiuni de supraveghere și prevenție efectuate în sem.I. 2019 

Realizat în: Nr. 

crt. 
Acțiunea 

Sem. I 2019 

1 Testare alergica tuberculinică 3447 

2 Ex Serologic cabaline 5694 

3 Ex Serologic  porcine 416 

4 Ex Serologic bovine ovine 35769 

5 Ex Virusologic 81 

6 Vaccinare anticarbunoasa cabaline 5710 

7 Vaccinare anticarbunoasa  Bovine ,ovine 249909 

8 Inspectii in exploatatiile de animale 144 

9 Vaccinare antirabica Carnasiere domestice  10364 

10 Vaccinări antipseudopestoase la păsări 95762 

11 SupraveghereEST 545 

12 Supraveghere serologică Pseudopesta aviară 0 

13 Supraveghere Gripa Aviara Pasari 445 

14 Controale la CSV Concesionate 24 

15 Controale privind Bunastarea Biosecuritatea in ferme 47 

 

4. Animale pentru care s-a dispus sacrificarea și evaluate pentru acordarea de 

despăgubiri 2018 

Nr. crt Boala Capete evaluate Valoarea RON 

1 Suspiciune tuberculoză bovina 7 19600 

2 Leucoză enzootică bovină - - 



 

3 Anemie infectioasa ecvina 1 0 

4 Varooză la albine 536 familii 106800 

 

 

 

Animale pentru care s-a dispus sacrificarea și evaluate pentru acordarea de 

despăgubiri sem.I. 2019 

Nr. crt Boala Capete evaluate Valoarea RON 

1 Suspiciune tuberculoză bovina 2 5600 

2 Pesta porcină africană 127 53.514 

 

Supravegherea pentru PPA  sem.I. 2019 

PORC DOMESTIC 

Nr.exploatatii Nr Nr.porci Plan anual PPA Realizat PPA 
GP.  7057 33297 137 130    (95%) 

Tip A 1 350 2   2        (100%) 

Comerciale  6 7669 635 131     (21%) 

Total 7064 41316   

Efectivele expl.comerciale     

PROBORD  0  (apriie 2019)   

AGROBORD  0 (apriie 2019)   

APALEMNIA  507   

PALL A.II  3334   

TRIOTRO  1930   

BENCHI PROD  1898   

Total expl.comerc  7669   

MANGALITA  350   

 

MISTRETI 

- Nr. FV   34  

- efectiv estimate 2740 

- cota 2018-2019 940 

- cota suplimentar 903 

- total cota   1843 

 Plan Realizat 

Supraveghere pasiva (mortii) 30 7   (23%) 

Supraveghere active (set organe din vanat) 1843 659  (36%) 

 

Situația centralizată a supravegherii efectivelor de porci domestici, arată că 

în perioada 01.ianuarie - 20 iulie 2019 : 



 

- Nr. exploatații de porcine țărănești 7057 

- Porcine existente în ac.   33.297 

- Plan anual de supraveghere PPA  137 

- D.c. realizat la  20.07.2019   123 

- Nr. exploatații comerciale   7 

- Porcine existente în ac.   8221 

- Plan anual de supraveghere PPA  637 

- D.c. realizat la  20.07.2019   90  (14%) 

o Explicații : 

� APALEMNIA fermă de reproducție  (500 scroafe + 5 vieri) fără 

mortalități 

� PALL ANDOR II. – 3300  porci grași (lângă abator) 

� PROBORD și AGROBORD nepopulate din 01.04.2019 

� BENCHI PROD  efectiv  1970 capete 

� TRIOTRO  efectiv  1930 capete 

� MANGALIȚA  efectiv  350 capete 

Situația centralizată a supravegherii efectivelor de mistreț vânați  (anexat), 

arată că în perioada 15.05.2018-22.07.2019, pe teritoriul județului Covasna conform Cotei 

de vânătoare aprobată, inclusiv conform Hotărârii CNSSU nr.3/2018 (cota suplimentară), 

trebuiau împușcate și supravegheate prin examene de laborator un număr de 1979 mistreți, 

față de care s-a realizat  1366 (minus 613) (69%).   

Mistreți găsiți morți :  16 de către 5 Baraolt (2), 8 Dobrita-Zalan (1), 10 Vâlcele (1), 

14 Coșeni (4), 18 Mărcușa (1),  27 Ghelința (6), și 30 Benedek (1). 

Cele mai mari deficiențe s-au constatat la : 
 

Fond de vânătoare Cota aprobată Cota realizată și examinată % 
1  Vârghiș 115 62 54  

4  Herculian 99 28 28 

15  Reci-Lisnău 35 8 23 

18  Mărcușa 30 8 27 

21  Apa Roșie 140 49 35 

22  Lunga 25 1 4 

23  Lemnia 200 75 38 

24  Oituz 20 8 40 

26  Brateș 25 9 36 

30  Benedek 50 22 44 

32  Mica 20 9 45 

33  Zăbrătău 72 46 64 

 



 

În perioada 22.07.2019 – 30.07.2019 au mai fost aduse la LSVSA Covasna un număr 

de 45 probe de la  FV 19 Petriceni (8), 20 Estelnic (8), 28 Dobolii (12), 17 Turia (10), 29 

Zagon (6), 14 Coșeni (1) - probe aduse de obicei de aceleași  FV care și așa sunt la 100 % 

sau chiar peste cu probele planificate.  

De ex. FV 2 Brăduț (155%),  3 Kormos (174%),  17 Turia (108%),  19 Petriceni (115%),  

28 Doboli (115%),  29 Zagon (108%).   

 Cota nouă de vânătoare pentru jud.Covasna (15.05.2019 – 15.05.2020) prevede 

recoltarea și examinarea a  1.674 mistreți, din care la data de 10.10.2019 s-a realizat un 

număr de  323 probe, toate negative la PPA. 

 

FOCARE 

În perioada 02 – 05. Februarie 2019   

-  2 focare   

-  2 porci morți 

- 127 porci uciși preventive 

În această perioadă, în zonele de supraveghere și cele de protecție au fost inspectate 1135 

de gospodării cu porcine, efectuându-se examenul clinic la 6961 de porcine. Au fost 

recoltate 770 probe pentru examene de laborator. Au fost ucise preventiv 127 porcine (2 

cadavre găsite la declarare fără despăgubiri),  in valoare totala de 53.514 lei 
 

MASURI 

- Plan de măsuri permanent actualizat și prezentat CLCB 

- Control în trafic zilnic în zonele de graniță împreună cu IPJ 

- Verificarea săptămânală a respectării condițiilor de biosecuritate la nivelul exploatațiilor 

comerciale 

- 235 controale la stâne și cantoane izolate pentru verificarea creșterii ilegale ale porcinelor în 

colaborare cu IPJ 

- 3  Ședințe de instruire și informale pentru proprietarii exploatațiilor comerciale și gestionarii 

FV 

- 5  Informări trimise de DSVSA către CLCB 

- 5  ședințe CLCB 

- 4  Hotărâri ale CLCB 

- 4  Communicate și informări de presă,  14 interviuri în presă 

 



 

Controale ferme, trafic, stani, mijlocitorii de animale etc. – în vederea 

prevenirii introducerii și extinderii pestei porcine africane pe teritoriul județului 

În perioada  01 februarie – 15 septembrie 2019 : 

- 5 puncte de control  (Brețcu, Ojdula, Zagon, Întorsura Buzăului, Chichiș)  peste 150 

de acțiuni 

- Aproape  2000 mașini verificate 

- Deficiențe : mașini nedezinfectate, fără acte de transport sanitar veterinar, fără 

autorizație de transport, animale neidentificate 

- Măsuri : 

o 38 porcine confiscate și neutralizate 

o 2 bovine (viței)  confiscate și neutralizate 

o 4 avertismente scrise 

o 5 amenzi contravenționale în valoare totală de  6360 lei 

 

5.Ferme autorizate/inregistrate supravegheate sanitar veterinar 

Nr. 
Crt. 

Specia Nr. exploatatii 
autorizate 

Nr.exploatatii 
inregistrate 

1 Bovine 63 204 

2 Cabaline 8 0 

3 Ovine 7 54 

4 Caprine 1 0 

5 Pasari 3 0 

6 Albine 21 180 

7 Porcine 7 1 

 

          6.Unități din domeniul Farmacologic înregistrare /autorizate 

supravegheate 2018 

Nr. crt Profil de unitate Nr  unitati autorizate 
1 Farmacii veterinare și utilizatori 69 

2 Pet shop 8 

3 Unitati DDD 9 

 

            7. Unitati din domeniul Nutritiei Animalelor supravegheate 2018 

Nr. crt Profil de unitate Nr  unitati autorizate 
1 Fabrica Nutreturi Combinate 22 

2 Producatori aditivi furajeri 1 

3 Comert cu amanuntul de furaje 15 

4 Transportatori furaje 4 

 

          8.Unitati SNCU (pentru neutralizarea subproduselor improprii pentru consum 

uman) 2018 



 

Nr. 
crt 

Profil de unitate Nr  unitati 
autorizate 

1 Unitati SNCU 13 

2 Transportatori SNCU 9 

3 Ferme generatoare 65 

 

 

 

Acțiuni ale Compartimentului de Farmacovigilenţă, Nutriţie Animală și S.N.C.U. 

sem.I. 2019 

Realizat în : Nr.  
crt. 

Acțiunea 
Sem.I.2019 

1 
Controale efectuate la depozitele de medicamente de uz veterinar, 
farmacii veterinare 

8 
 

2 
Controale efectuate la cabinetele veterinare concesionate şi la 
cabinetele veterinare particulare. 

5 

3 
Controale efectate la exploataţiile de bovine,porcine, păsări, ovine, 
cabaline, unităţi de acvacultură 

28 

4 
Controale efectuate în domeniul Nutriție animală ( la FNC, 
depozite de furaje, magazine de furaje, transportatori de furaje, 
intermediari în comerţul cu furaje etc.) 

34 

5 
Controale efectuate la unităţi de depozitare SNCU, unităţi de 
incinerare SNCU sau unităţi de producere a hranei pentru animale 
de companie, adăpost pentru câini 

4 

6 Recoltari probe furaj  174 

7 
Controale efectuate la Distribuitori, Utilizatori profesionale, 
Utilizatori industriali de produse Biocide 

1 

8 Supracontrol inspecții in GP si identificare 169 

 

9. În anul  2018 Biroul Identificare și Înregistrare Animale  din 

cadrul  DSVSA Covasna a coordonat și realizat următoarele 

activități 

Nr. 
crt. 

Denumirea activității desfășurate  

1 Individualizarea animalelor prin crotaliere 

Bovine:14453 
Ovine :64182 

Caprine:601 
Suine :15753 

2 
Coordonarea activitații de microcipare a cainilor 
cu stăpani 

3262 caini identificate prin  
microcipare 

3 Control în exploatațiile de animale 104 exploatatii verificate 

4  Coordonarea inspecției animalelor din exploatații  13780 exploatatii inspectate 

5 
Eliberarea pașapoartelor pentru bovine către 
proprietarii de animale 

23369 pasapoarte pentru bovine 
eliberate 

6 
Verificarea și aprobarea cererilor  de introducere 
în SNIIA a datelor referitoare la fătările gemelare 
la bovine  

144 de cereri de fătări gemelare  

bovine verificate și aprobate  

7 
Verificarea și actualizarea datelor referitor la 
rasele de animale 

471 de cereri de modificare de rasă 
verificate și aprobate  



 

 

În primul semestru al anului 2019 pe linie de Sănătate și 

bunăstare animală au fost applicate  11 sancțiuni contravenționale în valoare 

totală de 10.700  lei. 

Totodată în sem.I. 2019 a fost realizată verificarea cerinţelor legale în 

materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea 

animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultorii din judeţ, 

la nivelul exploataţiilor de animale care au utilizatori SNIIA proprii, conform 

Ordinului nr.  352/2015 si a protocolului încheiat între ANSVSA și APIA central, 

acordul de delegare nr. A109/24.09.2015/ 15365/ 01.10.2015 privind verificarea 

respectării de către agricultori a cerințelor legale în materie de gestionare (SMR 4-

9 și SMR 11-13) și a bunelor condiții agricole și de mediu (GAEC) : 

Au fost verificate  389 de exploatații comerciale și necomerciale, 8 

supracontroale. 

Au fost applicate 14 amenzi contravenționale, din care 7 avertismente și  7 

amenzi în valoare totală de  16.200 lei. Principalele neconformități au fost : 

păstrarea necorespunzătoare a Registrului de exploatații; neanunțarea medicului 

veterinar cu privire la sacrificările de animale pentru consum propriu, ori cele de 

mortalitate; lipsa contract și registru de tratamente cu medical veterinar; 

deficiențe privind igiena corporală a animalelor și a aparetelor de muls. 

 

10. Serviciul Control Oficial Siguranța Alimentelor – de origine animală și 

non-animală  

Controlul sanitar veterinar al produselor alimentare examinate . 

Realizarea Planurilor Cifrice anuale elaborate în baza Programului de 

supraveghere si control, la nivelul unitatilor autorizate  2018 

 

Controale oficiale 

realizate 

Neconformită

ţi constatate 
    

Inspectii 

Catego-
rie 

Tip unitate 

 

Recolta
ri probe 

  N
r 

O
S

A
 

N
r 

O
IA

 
N

r 

a
m

e
n
z

i 

V
a
lo

a

re
  

Depozit frigorific 18 13        

Unitate de 
reambalare  

1        
 

Unitati 
cu 

activitate 
generala   Piata en gros  320 16        



 

Carne de 
ongulate 
domestic
- ce 

Abator 359 123 - paviment și 
pereți 
deteriorați; 

 1  1    600 

 

Produse 
din carne 

Unitate de 
procesare 

543 45 - paviment și 
pereți 
deteriorați; 

   1  600 

 

Exploataţii de 
animale 
producătoare de 
lapte care 
livrează laptele la 
unităţile de 
procesare 

        

 

Centru de 
colectare lapte  

313 85 - nu se 
monitorizeaz
a 
temperaturile 
- paviment și 
pereți 
deteriorați; 

   6  3600  

Lapte 
crud şi 

produse 
din lapte 

Unitate de 
procesare a 
laptelui materie 
primă 

43 34     

   

Stomacu
ri 
prelucrat
e, vezici, 
intestine 

Unitate de 
procesare 
stomacuri, vezici, 
intestine 

2 2     

  

 

Alte 
activităţi 

Mijloace de 
transport* 

73      

  

 

 TOTAL 1672 
controal
e oficiale 

318 
probe 
recolta

te 

  1 
OS
A 

 

8
 

a
m

e
n

z
i 

4
.8

0
0
 l

e
i 

 

         

 11.  Realizarea Planurilor Cifrice anuale elaborate în baza Programului de 

supraveghere  si control, la nivelul unitatilor alimentare  

înregistrate sanitar veterinar  2018 

 

Controale 
oficiale realizate 

Categorie Unitate 

In
sp

e
c

ti
i 

R
e
co

lt

a
ri
 

p
ro

b
e
 

Neconformitati 
constatate 

N
r.

O
S
A
 

N
r.

O
IA

 

N
r.

a
v
e
rt

is
m

e

N
r.

a
m

e
n
zi

 

V
a
lo

a
re

 

 



 

domestice Macelarie 241 60       

Carne 
pasare/ 

lagomorfe 

Centru 
sacrificare 
pasari/lagomo
rfe in ferma 

1       

 

Centru de 
prelucrare a 
laptelui  
integrat in 
cadrul 
exploatatiei  

233 275      

 

Centru de 
prelucrare 
lapte 
independent  

 
103 

 
120 

     

 

Ferme  

146 112 -nu se calculeaza 
media geometrica 
 

  1 4 

5
4
2
0
 

Lapte  

Automat de 
vanzare lapte 
crud 

78 183      

 

Peste si 
produse 

din pescuit 

Magazine de 
desfacere a 
pestelui 

2 1      

 

Stupina 8 2       Miere  
Magazin de 
desfacere a 
mierii 

3 1      

 



 

Restaurant şi 
alte unităţi în 
care se  
prepară şi 
servesc 
mâncăruri 
gătite; 

290 18 - nu se monitorizeaza 
temperatura din 
spațiile de frig;  
- manipularea și 
depozitarea 
necorespunzatoare a 
materiilor prime și a 
produselor finite de 
origine animală și 
nonanimală; 
- etichetarea 
necorespunzatoare a 
materiilor prime și a 
produselor finite; 
- igiena 
nesatisfacatoare din 
unitățile de vânzare 
cu amănuntul; 
- lipsa probelor de 
mancare din 
restaurante; 
- nu sunt asigurate 
toate facilitățile 
pentru igienizarea 
mâinilor; 
 - echipamente de 
protecție incomplete. 

  1 4 

3
8
0
0
 

Pizzerie; 30  -igienizare 
necorespunzatoare 

  1 1 

6
0

Laborator 
cofetarie/ 
patiserie; 

37       

 
Cofetarie/patis
serie 

49  -intretinerea 
necorespunzatoare a 
spatiului 

   1 
6
0
0
 

Pensiuni 
turistice; 

51        

Depozit 
alimentar; 

93  -nu se monitorizeaza 
temperaturile 

 1    

Hypermarket 24 25       

Supermarket; 120 34 -manipulare 
necorespunzatoare 
-igienizare 
necorespunzatoare 

  2 1 

6
0
0
0
 

Alimentati
e publica 

si alte 
activitati 

Cantină. 66  -igiena 
necorespunzatoare 
-manipularea 
necorespunzatoare 

  2  

 



 

 

Acțiuni efectuate de Serviciul Control Oficial Siguranța Alimentelor – 

de origine animală și non-animală sem.I.2019 

Realizat în : Nr.  
crt. 

Acțiunea 
Sem.I.2019 

1 
Programul strategic. Prevenirea şi controlul 
bolilor la animale, prevenirea transmiterii 
bolilor de la animale la om 

Au fost realizate 900 probe 
(254 orig.nonanimala, 646 
orig.animala) 

2 
Program cifric reziduuri alimente de origine 
animala.  Respectarea şi detectarea 
nivelurilor maxime admise 

Realizate 17 probe    

3 

Plan de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii 
laptelui crud prin reducerea numărului de 
celule somatice şi a numărului total de 
germeni 

 Verificarea calculului mediei 
geometrice la toate unităţile 
autorizate 

4 Program cifric contaminanti alimente de 
origine animala.  Respectarea şi detectarea 

Realizate 3 probe 

Magazin 
alimentar 

679 17 -igiena 
necorespunzatoare 
-monitorizarea 
incompleta a 
temperaturilor 
-produse expirate 
-ambalaje deteriorate 
-depozitare 
necorespunzatoare 

1 1 

1
2
 

1
5
 

1
7
6
0
0
 

Punct de 
vanzare mobil 

198 5 -igiena 
necorespunzatoare 
-lipsa sursei de apa 
-carnet de sanatate 
nevizat 

  1 1 

1
2
0
0
 

Preparare
a 

mancaruril
or la 

comanda 

Catering 29 71      

 

Miere 73 24       

Oua 17        

Produse 
primare 

destinate 
vanzarii 
directe 

Lapte crud 70        

Total  3100 
contro

ale 
oficial
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Monitorizarea si raportarea rezistentei la 
antimicrobiene a bacteriilor zoonotice si 
comensale, in abator, la suine, NS 
25696/20.03.2019 

Realizate 6 probe 

 

2018 Controale si recontroale (program de supraveghere, note de serviciu, 

audituri, evaluari): 5889 controale (4672 controale în unități cu produse de origine 

animală și 1067 controale și 150 evaluări  în unități cu profil nonanimală ) .  

2018 Recoltare probe conform programului strategic cifric: 1967 probe 

din care 1365 probe alimente de origine animală (1275 probe de produse de origine 

animală, 77 probe de reziduuri si 13 probe de contaminanți) și 602  probe alimente de 

origine non-animală .  

 

Sacrificări animale în abatoare (capete):  

- Tineret bovin 119  

- Vaci 359  

- Porcine 65054 

- Cabaline 423 

- Ovine 9379 

În anul 2018 au fost aplicate un număr de 58 sancțiuni contravenționale după 

cum urmeză: 

- 28 amenzi contravenționale conform H.G. 984/2005 cu 

modificările ulterioare în valoare totală de 35820 ron.  

- 1 amendă contravențională, unitate cu profil nonanimal , 

conform HG.984/2005 cu modificările ulterioare  în valoare de 2000 

ron.  

- 29 avertismente conform O.U.G. 2 / 2001 

În primul semestru al anului 2019 au fost : 

- Efectuate un număr de 1838 acțiuni de supraveghere și control și au 

fost recoltate 254 probe din domeniul produselor alimentare de 

origine animală 

- Efectuate un număr de 565 acțiuni de supraveghere și control din 

domeniul produselor alimentare de origine nonanimală 

- applicate  16 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 124.000 

lei. 

- Confiscate si sechestrate 2018 si 2019 



 

Perioada Retrase la 

cerere 

Confiscate 

2018 17.519 to 1,89 to,  1317 buc.oua 

Sem.I. 2019 8.232 to 2,83 to 

 

- 2019 Sechestrate 68.775 kg cartofi de import 

 

12. Activitatea de înregistrare / autorizare conform Ordinelor ANSVSA : 

Ordin ANSVSA 16/2010 
         - Ferme de animale: Autorizate: 6/107    
                Înregistrate Tip A: 28/248 
         Înregistrate: 14/179 (Apicultura) 
         - Adăpost câini fără stăpân: 0/3 
         - Magazin vânzare pui de o zi: 0/2 
         - Mijloc de transport animale vii: 7/26 
         - Mijloc de transport SNCU: 2/125  
         - Depozit trofee: 0/5 
         - Unitati DDD: 0/10 
         - Pet shop: 6/17 
              TOTAL: 63/722 
Ordin ANSVSA 44/2014 
         - Magazine furaje: 4/39 
         - FNC: 0/11 
         - Depozit furaje: 0/6 
         - Mijloc transport furaje: 5/8 
              TOTAL: 9/64 
Ordin ANSVSA 83/2014 

- Farmacii veterinare: 0/13 
- Depozit veterinar: 0/3 

      TOTAL: 0/16 
Ordin ANSVSA 57/2010 
         - Centre de colectare lapte: 4/73 
         - Abator: 0/3 
         - Depozit frigorific: 1/4 
         - Unitate procesare carne: 0/7 
         - Unitate procesare lapte: 0/2 
         - Piață agroalimentară: 0/6 
         - Unitate reambalare: 1/2 
         - Punct de sacrificare la nivelul fermei: 1/1  
         - Mijloace de transport: 74/593 
              TOTAL: 69/691 
 

Ordin ANSVSA 111/2008  

ALIMENTE NON ANIMAL ALIMENTE DE ORIGINE ANIMALA 

- Mori: 0/8 
- Apă mineral,sifonărie,băuturi răc.: 1/10 
- Brutării: 4/54 

- Magazin alimentar: 59/798 
- Restaurante: 20/161 
- Baruri: 0/108 



 

- Patiserie, covrigărie: 3/21 
- Depozit: 7/39 
- Vânzare cu amănuntul/magazine: 20/127 
- Bar: 16/125 
- Stand mobil suc de fructe: 1/4 
- Fabrică de ciocolată, prod. zaharoase: 0/6 
- Prelucrare legume/fructe: 2/8 
- Kurtoskalacs: 12/89 
- Autospeciale vânzare cu amanuntul: 2/6 
- Rulote kurtoskalacs: 4/38 
- Mijloace de transport: 61/735 
- Unităţi de ambalare: 0/4 
- Unităţi de fabricare condimente: 0/2 
- Fabrică produse dietetice: 0/1 
- Fabrică macaroane, tăiţei: 0/1 
- Fabrică alcool distilat: 0/1 
- Prelucrare conservare cartofi: 2/3 
- Prelucrarea cafea/ceai: 2/3 

  TOTAL: 137/1285 
 

VÂNZARE DIRECTĂ 
- Automate de lapte: 4/40 
- Lapte crud: 0/52 
- Miere şi produse apicole: 2/42 
- Peşte: 0/2 
- vânzare directă ouă: 0/8 

  TOTAL: 6/142 

- Carmangerie: 2/20 
- Rulote: 3/33 
- Autovehicul special: 1/12 
- Bufet: 2/28 
- Cantine: 1/72 
- Catering: 3/16 
- Chioșc alimentar: 3/23 
- CPL Independent: 1/9 
- CPLI Exploatație: 9/123 
- Fast Food: 10/30 
- Laborator de cofetărie: 0/8 
- Măcelărie: 0/14 
- Magazin desfacere pește: 0/1 
- Pensiune turistică: 0/43 
- Pizzerie: 1/7 
- Standuri: 12/49 
- Stație de spălate mijloace de transport: 1/7 
- Tonete: 1/10 
- Cofetărie/Patiserie: 2/26 
- Supermarket: 2/15 
- Hipermarket: 0/2 
- Depozit alimentar: 4/13 
- Magazin apicol: 0/1 
- Stupina: 0/2 
- Centru sacrificare lagomorfe: 0/1 
- Centru de colectare vanat salbatic: 0/1 
- Punct gastronomic local: 1/1 

  TOTAL: 138/1634 
 

TOTAL OPERATORI ECONOMICI AUTORIZAȚI / ÎNREGISTRAȚI :  3812 

13. Număr  sancțiuni aplicate  

În decursul anului 2018 de la nivelul DSVSA Covasna au fost emise un număr de 40 

avertismente scrise și 75 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 134.260 lei, astfel : 

 

Sancțiuni Domeniul 
Nr.avertismente Nr.contravenții Valoare contravenții  (lei) 

Sănătate și bunăstare animală 12 19 22.100 

Siguranța alimentelor 24 51 105.800 

Circulația animalelor 4 5 6.360 

Total 40 75 134.260 
 

Au fost înregistrate și soluționate un număr de 24 sesizări si reclamații. 

  

14. Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor 

 

In perioada 01.01.2018 –  31.12.2018  din cadrul LSVSA Covasna au fost testate :  

- 125.557 probe din domeniul sănătății animalelor 



 

- 4.723 probe din domeniul siguranței alimentelor 

 

15.  Serviciul economico - administrativ 

Execuția bugetară 

Indicatori 2018  (lei) Sem. I. 2019  (lei) 

Venituri totale 12.225.000 3.450.000 

d.c. venit propriu 1.200.000 295.000 

Diferența din subvenții 11.025.000 3.155.000 

Cheltuieli totale 12.576.000 3.413.000 

 101 % 99 % 

 

Patrimoniul  DSVSA Covasna : 

- imobilizări necorporale :  300.000 lei 

- imobilizări corporale :  15.451.690 lei. 

 

16. – Comunicate de presă, Instruiri și ședințe de informare 

2018 

- 18 comunicate de presă 

- 32 ședințe de analiză cu Consiliul de conducere al DSVSA și medicii veterinari oficiali 

- 12 ședințe de instruire cu medicii veterinari liber profesioniști împuterniciți în baza 

contractelor încheiate 

- 6 ședințe ale Centrului Local de Combatere a bolilor 

- 6 ședințe de instruire cu gestionarii fondurilor de vânătoare 

- 10 ședințe cu asociațiile crescătorilor de animale din jud.Covasna. 

 

Sem.I. 2019 

- 16 comunicate de presă 

- 12 ședințe de analiză cu Consiliul de conducere al DSVSA și medicii veterinari oficiali 

- 6 ședințe de instruire cu medicii veterinari liber profesioniști împuterniciți în baza 

contractelor încheiate 

- 8 ședințe ale Centrului Local de Combatere a bolilor 

- 6 ședințe de instruire cu gestionarii fondurilor de vânătoare 

 

17. – Acțiuni comune cu alte instituții 

2018 :    53 



 

Sem.I.2019 :        128  (Instituția prefectului, IPJ, IJJ, DSP, APIA, DAA) 

 

 

PLAN DE MĂSURI – pentru îmbunătățirea activității 

 

1. Monitorizarea acțiunilor privind supravegherea pestei porcine clasice, a pestei porcine 

africane, a dermatozei nodulare contagioase virale a bovinelor, a bolii limbii albastre, a 

encefalopatiei spongiforme transmisibile, precum și a pseudopestei- și influenței aviare. 

Supravegherea măsurilor de securitate epidemiologică privind introducerea bolilor 

menționate prin sistemul TRACES, la nivelul vămilor, a operatorilor economici care 

importă animale vii sau produse alimentare și nealimentare de origine animală, a 

exploatațiilor de porcine și a fondurilor de vânătoare. 

 Termen : permanent. 

2. Monitorizarea si controlul aplicarii masurilor pentru prevenirea aparitiei Pestei 

Porcine Clasice (PPC) și acelei Africane (PPAfr.), prin: 

� monitorizarea si supravegherea permanenta  a PPC, a PPAfr. instruiri cu medicii 

veterinari de libera practica, administratorii exploatatiilor autorizate de porcine, 

gestionarii asociatiilor de vanatoare, medici veterinari oficiali si informarea CLCB si prin  

mass media  populatiei privind pericolul aparitiei bolii pe teritoriul Romaniei, în funcție 

de evoluția situației epidemiologice internaționale. 

� efectuarea de controlale privind biosecuritatea in exploatatiile comerciale de porcine in 

contextul situatiei epidemiologice privind PPC și PPAfr. 

� derularea campaniei de supraveghere activa a Pestei Porcine in exploatatiile  comerciale 

si in raza de 3 km in jurul acestora in exploatatiile nonprofesionale. 

 Termen : permanent. 

3. Se impune intensificarea patrulărilor pe fondurile de vânătoare și intensificarea 

vânătorilor conform Deciziei SNSSU/CNCB nr.1 / 2019 și Hotărârea CLCB Covasna nr. 

6/2019 – cu respectarea Planului de măsuri și a Planului de măsuri suplimentar. 

Termen : permanent. 

4. Monitorizarea si controlul aplicarii masurilor de prevenție și biosecuritate pentru 

prevenirea aparitiei pseudopestei aviare și a influenței aviare. 

Termen : permanent. 

5. Inspecţia în exploataţiile nonprofesionale şi comerciale de animale – conf. 

Regulamentelor UE nr.1082/2003, nr.494/1998 şi nr.1505/2006 – privind biosecuritatea 

şi bunăstarea animalelor. 



 

 Termen : permanent. 

6. Verificarea în continuare a respectării cerințelor în privința Farmacovigilenței, Nutriției 

animale, Biocide și ecarisarea teritoriului;   

 Termen : permanent. 

7. Verificarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi 

identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru 

agricultorii din judeţ, la nivelul exploataţiilor de animale care au utilizatori SNIIA proprii, 

conform Ordinului nr.  352/2015 si a protocolului încheiat între ANSVSA și APIA central, 

acordul de delegare nr. A109/24.09.2015/ 15365/ 01.10.2015 privind verificarea 

respectării de către agricultori a cerințelor legale în materie de gestionare (SMR 4-9 și 

SMR 11-13) și a bunelor condiții agricole și de mediu (GAEC) 

 Termen : permanent. 

8. Verificarea cerinţelor legale în domeniul proiectelor finanțate prin măsurile PNDR, 

conform protocolului încheiat între ANSVSA și AFIR. 

 Termen : permanent. 

9. Continuarea controalelor oficiale privind stadiul de realizare a actiunilor sanitar 

veterinare și de păstrare a indemnității teritoriului, respectiv de realizarea planului cifric. 

Verificarea inspecţiilor în exploataţiile de animale, controale la cabinete veterinare 

privind deconturile legate de realizarea acțiunilor obligatorii ale Programului strategic 

național, și identificarea animalelor în conformitate cu planul de audit intern. 

 Termen : permanent. 

10. Controale privind verificarea respectării cerințelor sanitare veterinare și pentru 

siguranța alimentelor în unitățile de alimentație publică și în unitățile de comercializare a 

alimentelor, precum și urmărirea aspectelor igienice și tehnologice de producere, 

preparare, depozitare, transport și comercializare/servire a produselor alimentare, 

aspecte urmărite de personalul birourilor de specialitate și de circumscripțiile de control 

al alimentelor, conform Ordinului ANSVSA nr.64/2007, a Ordinului ANSVSA nr.113/2008 

si a Ordinului ANSVSA nr. 57 din 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare 

privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, 

depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală. 

Termen : permanent. 

11. Controale tematice împreună cu organele de poliţie conform protocolului încheiat, 

privind furtul de animale, bunăstarea animalelor şi siguranţa alimentelor. Protocol : IPJ 

Covasna-Serviciul de ordine publică, Oficiul Județean de Zootehnie, DSVSA Covasna 

(nr.149068 din 02.02.2017/ 183 din 02.02.2017/ 1599 din 02.02.2017) -  Plan comun 



 

de acțiune pe linia respectării legislației naționale și comunitare în domeniul zootehnic și 

a celei privind identificarea și înregistrarea ecvideelor, circulația ecvideelor pe drumurile 

publice, precum și pentru prevenirea și combaterea furturilor de ecvidee. 

 Termen : permanent. 

12. Controale tematice împreună cu organele de poliție și alte organe competente 

conform protocolului încheiat privind siguranța alimentelor, precum și controalele 

privitoare la trasabilitatea alimentelor, în cadrul Planului de măsuri ”INTERCONECT” și a 

Planului de măsuri „AGRO-ALIMENTARE” 

 Termen : permanent. 

13. Controale tematice în colaborare cu IPJ Covasna, IJJ Covasna, Garda Națională de 

Mediu Comisariatul jud.Covasna, DSVSA Covasna – conform Planului comun de acțiune 

pentru prevenirea și combaterea braconajului piscicol ”Stop braconajului 2019” 

 Termen : permanent. 

14. Verificarea în continuare a respectării cerințelor în privința :  

• Normelor sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare - Ordinul 

ANSVSA nr.187/2007; 

• Normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind măsurile de 

supraveghere și control al unor substanțe și al unor reziduuri la animale vii și la 

produsele de origine animală – Ordinul ANSVSA nr.95/2007 și nr.199/2006; 

 Termen : permanent. 

15.  Urmărirea realizării programului strategic privind acțiunile sanitare veterinare și 

pentru siguranța alimentelor pe 2019.  

 Termen : permanent. 

 

 
Punctul 3 

 

RAPORTUL DE EVALUARE A REZULTATELOR  ACTIVITĂŢILOR 

DESFĂŞURATE DE CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE ŞI 

CONSILIERE ANTIDROG COVASNA 

PENTRU SEMESTRUL I 201 

 

I. INTRODUCERE 

 



 

Conform H.G. nr. 461 din 2011 privind înfiinţarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 

Antidrog, misiunea Agenţiei Naţionale Antidrog este de a elabora, coordona, evalua şi 

monitoriza, la nivel naţional, politicile în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi 

consumului ilicit de droguri, misiune care la nivel teritorial se materializează prin intermediul 

Centrelor de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog. 

Din perspectiva documentelor programatice, în anul 2019 au rezultat o multitudine 

de obiective pentru realizarea cărora, Agenţia Naţională Antidrog prin CPECA Covasna şi-a 

desfăşurat activităţile din domeniul său de competenţă, în conformitate cu atribuţiile 

prevăzute de H.G. nr. 461/ 2011. Realizarea obiectivelor pe termen lung au necesitat o 

abordare echilibrată, comprehensivă, integrată, cu accent pe oferirea serviciilor de sănătate 

şi grijă pentru respectarea drepturilor omului. 

Întreaga activitate desfăşurată de CPECA Covasna în semestrul I al anului 2019, s-a 

circumscris rolului său în ceea ce priveşte stabilirea concepţiei, coordonarea, evaluarea şi 

monitorizarea la nivel local a politicilor în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi 

consumului ilicit de droguri şi misiunii sale de a dezvolta, a promova şi a implementa, într-o 

manieră unitară, integrată şi continuă, răspunsul din domeniul reducerii cererii şi ofertei de 

droguri, în deplin acord cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului. 

Corelat cu abordările ştiinţifice în domeniu, scopul asumat al politicilor de intervenţie 

antidrog la nivel regional au fost: prevenirea, întârzierea debutului sau reducerea 

consumului de droguri şi/ sau a efectelor negative ale acestuia în cadrul populaţiei generale 

sau a subpopulaţiilor identificate ca fiind vulnerabile/ la risc.  

Astfel, în acord cu documentele programatice şi cu evidenţele ştiinţifice, a continuat 

consolidarea sistemului naţional de prevenire a consumului de droguri, prin dezvoltarea de 

programe, proiecte şi intervenţii universale, selective şi indicate de prevenire implementate 

în şcoală, familie şi comunitate. În anul de referinţă, majoritatea proiectelor şi intervenţiilor 

de prevenire au vizat informarea, educarea şi  conştientizarea populaţiei generale, respectiv 

a celei şcolare, privind efectele consumului de alcool, tutun, droguri şi de noi substanţe cu 

proprietăţi psihoactive. 

  Pentru asigurarea unei abordări unitare cu privire la fenomenul drogurilor, 

activităţile de reducere a cererii şi ofertei de droguri au fost coordonate şi integrate în 

programe şi instrumente practice, cu respectarea autonomei funcţionale, prin dezvoltarea, 

permanent, de instrumente interinstituţionale care să permită reacţia în timp operativ şi 

eficient pentru atingerea obiectivelor propuse în Strategia naţională şi implicit Strategia 

locală antidrog. 



 

Ca şi structură teritorială a Agenţiei Naţionale Antidrog, Centrul de Prevenire, 

Evaluare şi Consiliere Antidrog Covasna şi-a însuşit rolul de coordonator local în aplicarea 

prevederilor Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale Antidrog şi 

Strategiei locale antidrog. Date fiind concluziile diagnozei locale referitoare la consumul de 

droguri legale şi ilegale, Centrul de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Covasna, a 

dezvoltat şi diversificat activităţi de prevenire primară şi secundară a consumului de droguri 

în sistemul şcolar, în mediul familial şi în comunitate, concomitent cu asigurarea asistenţei 

integrate în adicţii. 

De asemenea, proiectele şi intervenţiile de prevenire au fost centrate pe dezvoltarea 

unor atitudini şi practici, prin orientarea grupurilor ţintă către activităţi recreaţionale 

dezirabile social, ca alternativă la consumul de droguri. În acelaşi timp, au fost 

implementate proiecte de prevenire orientate spre formarea şi consolidarea abilităţilor 

personale cu rol de factori de protecţie în prevenirea consumului de droguri (abilităţi de 

comunicare asertivă, gestionarea emoţiilor, gestionarea stresului şi agresivităţii, abilitatea 

de a face faţă presiunii grupului, de adoptare a deciziilor etc). 

În scopul monitorizării şi eficientizării activităţii de evaluare a consumatorilor de  

droguri ca urmare a aplicării articolului de lege menţionat, la nivelul Agenţiei Naţionale 

Antidrog a fost realizată, și în anul 2019, colectarea centralizată a indicatorilor specifici 

raportaţi de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Covasna. 

 

 

 

II. OBIECTIVE STRATEGICE 2019 

 

Ca structură teritorială a Agenţiei Naţionale Antidrog, Centrul de Prevenire Evaluare 

și Consiliere Antidrog Covasna îşi desfăşoară activitatea urmărind îndeplinirea obiectivelor 

stabilite în Strategia Naţională Antidrog (SNA) 2013 – 2020 și Strategiei Județeane Antidrog 

2017 – 2020 elaborată la nivelul CPECA Covasna, documente programatice ce dezvoltă 

cadrul de politici necesare implementării unui răspuns proactiv faţă de fenomenul 

consumului de droguri, alcool şi tutun, precum şi a traficului de droguri şi precursori, prin 

obiective specifice şi acţiuni integrate ale instituţiilor locale. 

Structural, Strategia Județeană Antidrog prin Centrul de Prevenire Evaluare și 

Consiliere Antidrog Covasna abordează integrat, la nivel regional, reducerea cererii şi ofertei 

de droguri, concomitent cu dezvoltarea coordonării, cercetării, evaluării şi informării în 

domeniu, vizând atingerea următoarelor obiective generale: 



 

 

� Reducerea cererii de droguri, prin consolidarea sistemului integrat de prevenire şi 

asistenţă în concordanţă cu evidenţele ştiinţifice, ce cuprinde totalitatea programelor, 

proiectelor şi intervenţiilor universale, selective şi indicate de prevenire implementate în 

şcoală, familie şi comunitate, precum şi intervenţiile de identificare, atragere şi motivare a 

consumatorilor de droguri în vederea furnizării de servicii de asistenţă specializată ce au ca 

finalitate integrarea socială; 

 

� Reducerea ofertei de droguri prin identificarea şi destructurarea reţelelor de 

trafic, reducerea disponibilităţii drogurilor pe piaţă şi utilizarea eficientă a sistemului de 

aplicare a legii, concomitent cu dezvoltarea unor mecanisme instituţionale de monitorizare şi 

control, coordonate şi adaptate nevoilor actuale şi situaţiei reale a fenomenului la nivel local 

şi care să susţină în mod viabil măsurile de luptă împotriva acestuia; 

 

� Coordonarea în domeniul drogurilor, urmăreşte asigurarea unui concept unitar 

de acţiune în domeniul problematicii drogurilor şi precursorilor, monitorizarea implementării 

la nivel local a politicilor naţionale în domeniul drogurilor, utilizarea eficientă a resurselor şi 

maximizarea rezultatelor intervenţiilor realizate; 

� Îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a problematicii drogurilor la nivel 

local pornind de la evidenţe ştiinţifice, prin monitorizare, cercetare şi informare. 

 

 

III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE 

 

1. Eficientizare structurală 

Strategia de eficientizare a activităţii Centrului de Prevenire Evaluare şi Consiliere 

Antidrog Covasna presupune analiza unui cumul de indicatori, după cum urmează: 

a. Context general  

 Consumul şi traficul de droguri constituie la nivel mondial un fenomen dinamic, fiind 

puternic influenţat de o multitudine de factori de natură socială şi economică. Fenomen 

complex, caracterizat de mutaţii permanente, consumul şi traficul de droguri a cunoscut şi 

în România noi forme de manifestare, necesitând abordări tot mai variate. Orientarea 

politicii de răspuns la fenomenul drogurilor a fost influenţată şi la nivelul CPECA Covasna de 

tendinţele acestuia, de concluziile studiilor, de rezultatele din practica specialiştilor, precum 



 

şi de societatea civilă, fapt care a impus necesitatea unei reacţii instituţionale rapide şi 

eficiente. 

b. Viziunea CPECA Covasna pentru perioada imediat următoare: să fie o instituţie 

de referinţă la nivel județean, să promoveze un sistem coerent de asistenţă, prevenire şi 

combatere, prin elaborarea şi implementarea de documente programatice adaptate 

fenomenului. 

c. Misiunea  

Misiunea asumată la nivel județean de specialiştii CPECA Covasna este de a elabora, 

coordona, evalua şi monitoriza, la nivel naţional, politicile în domeniul prevenirii şi 

combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi al asistenţei integrate a 

consumatorilor, aplicate de către instituţiile cu atribuţii în domeniu. 

d. Analiza factorilor care influenţează activitatea instituţiei   

Rezultatele evaluării activităţilor desfăşurate la nivelul CPECA Covasna în anul 2019, 

vor fi folosite ca un instrument important pentru planificarea  activităţilor  viitoare. În acest 

context, se vor  lua în considerare următoarele criterii:  

� Eficacitatea şi eficienţa măsurilor şi acţiunilor întreprinse pentru realizarea 

obiectivelor în termeni de performanţă, rezultate şi valoare adăugată;  

�  Relevanţa obiectivelor şi măsurilor de intervenţie propuse pentru îndeplinirea 

acestora;  

�  Impactul social şi economic al rezultatelor obţinute şi a modalităţilor propuse pentru 

atingerea acestora; ¬ Sustenabilitatea rezultatelor pe termen mediu şi lung;  

�  Valoare adăugată ca element de noutate faţă de documentele programatice 

anterioare. 

 

e. Stabilirea obiectivelor  

Obiectivele specifice propuse pentru perioada imediat următoare sunt de natură a 

genera până în anul 2020 un impact favorabil asupra sănătăţii, ordinii şi siguranţei publice, 

la nivel regional. În acest sens, pornind de la experienţa acumulată, specialiştii CPECA 

Covasna vor intensifica eforturile în domeniul prevenirii consumului de droguri (prin 

identificarea de noi parteneri instituţionali implicaţi activ în lupta împotriva traficului şi 

consumului ilicit de droguri, inclusiv din rândul instituţiilor mass media) şi vor identifica 

posibilitatea completării echipei terapeutice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

f. Proceduri de monitorizare, evaluare  În anul 2019, activitatea de  

monitorizarea a activităţilor s-a realizat prin colectarea regulată şi sistematică de date cu 

privire la activitatea curentă, ca o bază pentru evaluare şi imput pentru controlul de calitate. 



 

Suplimentar, a fost folosită ca o sursă generală şi sistematică cu privire intervenţiile viitoare. 

În vederea obţinerii de informaţii privind modul de implementare a strategiei precum şi a 

rezultatelor pe care implementarea obiectivelor acesteia le produce la nivel naţional şi 

regional. În acest sens, la nivelul CPECA Covasna, au fost elaborate rapoarte de 

monitorizare periodice conform graficului din planul de acţiune.  

Dezvoltarea cadrului de planificare, monitorizare şi analiză a politicilor publice în 

domeniul drogurilor şi a documentelor de planificare, monitorizare şi analiză au fost 

transmise spre analiză şi aprobare către CRPECA Brașov. Astfel, în perioada supusă anlizei, 

au fost transmise către A.N.A., conform Procedurii privind procesul de planificare, 

monitorizare şi evaluare a activităţilor la nivelul Agenţiei Naţionale Antidrog,  

următoarele documente programatice: 

� Grila indicatorilor activităţilor desfăşurate la  nivelul CPECA Covasna pe semestrul 

I al anului 2019: 6 adrese înaintare, 6 grile privind activităţile desfăşurate; 

� Planificarea  activităţilor  C.P.E.C.A. Covasna pentru lunile ianuarie-iunie 2018: 6 

adrese înaintare, 6 note lunare privind planificarea activităţilor la nivelul C.P.E.C.A. 

Covasna;  

� Evaluarea lunară a activităţilor planificate pentru lunile ianuarie-iunie 2018: 6 

adrese înaintare, 6 note lunare privind evaluarea activităţilor desfăşurate la nivelul 

C.P.E.C.A. Covasna.  

� Evaluarea semestrială a activităților, respectiv semestrul I al anului 2019: 1 

evaluare semestrială, 1 adrese înaintare. 

 

Totodată, în perioada supusă analizei, s-a urmărit creşterea eficacităţii controlului 

managerial intern, prin: 

� Şedinţe săptămânale de lucru la nivelul CPECA Covasna:  24  şedinţe  de analiză,  

24 procese verbale, 16 note-raport de analiză/planificare/ monitorizare  

săptămânală a activităţilor. În cadrul şedinţelor săptămânale desfăşurate la nivelul  

CPECA Covasna, în cadrul cărora s-a urmărit analiza modalităţilor de implementare şi 

monitorizare a activităţilor desfăşurate,  pregătirea activităţii de evaluare conform 

obiectivelor cuprinse în Planul de acţiune.  

 

2. Gestionarea resurselor umane 

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog se află în subordinea Centrului 

Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Brașov. În cadrul C.P.E.C.A Covasna 

își desfasoară activitatea 3 specialişti (1 coordonator, 1 specialist educaţie-învăţământ şi 1 



 

specialist prevenire).  Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Covasna îşi 

desfăşoară activitatea urmărind îndeplinirea obiectivelor stabilite în Strategia Naţională 

Antidrog (SNA) 2013 – 2020 și Strategia Județeană Antidrog, documente programatice ce 

dezvoltă cadrul de politici necesare implementării unui răspuns proactiv faţă de fenomenul 

consumului de droguri, alcool şi tutun, precum şi a traficului de droguri şi precursori, prin 

obiective specifice şi acţiuni integrate ale instituţiilor locale.  

� Centrul de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Covasna, îşi desfășură activitatea  

în sediul situat pe str.1 Decembrie 1918, nr.13, atribuit de Curtea de Conturi a României – 

Camera de Conturi Covasna,  în baza Contractului de Comodat nr. 4.811.223 / 27.12.2018. 

 

3. Utilizarea resurselor financiare 

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Covasna nu are personalitate 

juridică în teritoru, Agenţia Naţională Antidrog fiind ordonatorul de credite în utilizarea 

resurselor financiare. 

În vederea asigurării sustenabilităţii financiare a activităţii în domeniul antidrog, 

specialiştii Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Covasna a realizat 

parteneriate cu Primăria mun. Sfântu Gheorghe și cu Direcția de Sănătate Publică Covasna.  

În contextul implementării Proiectelor naționale „ABC-ul emoțiilor”, și ”Cum să 

creștem sănătoși, proiecte ce au avut ca obiectiv general formarae şi consolidarea a 

abilităţilor emoţionale cu rol de factori de protecţie în prevenirea consumului de droguri, 

punând accent pe conştientizarea de sine, abilităţile de comunicare asertivă, gestionarea 

emoţiilor negative, abilitatea de a face faţă presiunii grupului şi de adoptare a deciziilor 

pentru o dezvoltare sănătoasă, a fost încheiat HCL nr. 307 / 2018 și a Contractul de 

asociere nr. 60824 din 11.10.2018 cu Primăria mun. Sfântu Gheorghe. 

Prin intermediul celor două acte, a fost aprobată tipărirea a 750 caiete elevi, 50 

manuale profesori pentru Proiectul ”ABC-ul emoțiilor” și 1152 caiete elevi și 68 

manuale profesori pentru Proiectul Național ”Cum să creștem sănătoși”, cu o valoare 

totală de 15.481,4 RON + TVA, astfel cum a fost stipulat în Contractul de asociere. 

 

4. Comunicaţii şi tehnologia informaţiei 

Menetenanţa echipamentelor IT şi politica INFO SEC este implementată de către 

Compartimentul Comunicaţii şi Informatică de la nivelul A.N.A. 

 

5. Securitatea şi protecţia informaţiilor clasificate 



 

Pe semestrul I al anului 2019, personalului CPECA Covasna i-au fost prelucrate în 

ceea ce priveşte securitatea şi protecţia informaţiilor clasificate pe baza Planului de 

pregătire în domeniu: 6 teme de pregătire teme specifice pe linia pregătirii şi instruirii 

INFOSEC. 

 

6. Asigurarea resurselor logistice 

Din punct de vedere logistic, desfășurarea în condiții optime a activității Centrului de 

Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Covasna este asigurată de Serviciul Logistic din 

cadrul Agenției Naționale Antidrog, în baza rapoartelor de necesitate / eliberare din 

magazie, realizate și transmise în acest sens. 

 

7. Armonizare legislativă 

Ca structură teritorială a Agenţiei Naţionale Antidrog, Centrul  de Prevenire, Evaluare 

şi Consiliere Antidrog Covasna, îşi desfăşoară activitatea urmărind îndeplinirea obiectivelor 

stabilite în Strategia Naţională Antidrog (SNA) 2013 – 2020 și Strategiile Județeane 

Antidrog, documente programatice ce dezvoltă cadrul de politici, necesare implementării 

unui răspuns proactiv faţă de fenomenul consumului de droguri, alcool şi tutun, precum şi a 

traficului de droguri şi precursori, prin obiective specifice şi acţiuni integrate ale instituţiilor 

locale. 

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Covasna a urmărit pe semestrul 

I al anului 2019: 

� desfăşurarea activităţii de reprezentare la nivel județean, în condiţii de 

legalitate şi eficienţă juridică;  

� reprezentarea şi apărarea intereselor Agenţiei Naționale Antidrog – CPECA Covasna, 

în raporturile cu alte autorităţi publice, persoane fizice sau juridice; 

� îndrumarea derulării procedurilor administrative din domeniul resurselor umane, 

logistice şi financiare. 

În concordanţă cu Strategia naţională antidrog 2013-2020, Strategia judeţaenă 

elaborată, urmărește  să:  

� reducă nivelul consumului şi dependenţei de droguri, precum şi consecinţele 

generate de acestea la nivelul sănătăţii, ordinii şi siguranţei publice;  

� contribuie la reducerea disponibilităţii drogurilor pe piaţă;  

� promoveze cunoaşterea fenomenului prin evaluarea sistematică a tendinţelor şi 

provocărilor din domeniul drogurilor, în vederea fundamentării răspunsului instituţiilor şi 

structurilor societăţii civile;  



 

� asigure cadrul necesar dialogului şi cooperării între instituţiile implicate şi sectorul 

neguvernamental. 

În scopul armonizării legislative, Coordonatorul judeţean a participat în semestrul I 

2019, la şedinţele Colegiilor Prefecturale, organizate cu o frecvenţă lunară: participarea  la 

6 Colegii  Prefecturale şi au transmis 6 note raport privind activităţile desfăşurate şi 

problematica dezbătută. 

De asemenea, speciliștii CPECA Cvasna au participat și la ședințele Comisiei 

județene de monitorizare a activității preventive, organizate tot cu o frecvență 

lunară: 6 ședințe și 6 note raport întocmite 

 

IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ 

Reducerea ofertei de droguri implică efortul conjugat al tuturor instiuţiilor cu 

atribuţii în domeniu la nivel local, iar rezultatele aşteptate vizează menţinerea la un nivel 

scăzut a infracţionalităţii în domeniul drogurilor şi a infracţionalităţii conexe, având ca efect 

sporirea încrederii cetăţenilor în instituţiile statului şi reducerea impactului negativ al 

traficului ilicit de droguri asupra securităţii şi siguranţei pe teritoriul ţării noastre. 

Funcţionarea un sistem de coordonare a politicii antidrog care a evidenţiat exact 

dacă intervenţiile din domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri sunt echilibrate şi 

eficiente din punctul de vedere al resurselor umane, logistice şi financiare. Acest lucru a 

asigurat previzionarea şi ajustarea intervenţiilor în funcţie de dinamica fenomenului 

drogurilor. Utilizarea bazelor de date în fundamentarea tuturor iniţiativelor şi deciziilor de 

politici publice în domeniul drogurilor. 

Datorită acţiunilor implementate, populaţia a cunoscut şi a conştientizat mai bine 

efectele fenomenului drogurilor asupra vieţii, sănătăţii, echilibrului psihic, stabilităţii 

economice, siguranţei şi securităţii la nivel individual şi social. 

 

1. Prevenirea și combaterea consumului de droguri 

Politica de reducere a cererii de droguri – Pilonul PREVENIREA CONSUMULUI DE 

DROGURI, s-a implementat în acord cu tendinţele naţionale, regionale şi locale privind 

consumul de droguri în rândul populaţiei generale, fundamentate și pe rezultatele studiilor 

științifice realizate de Agenţia Naţională Antidrog – GPS , ESPAD , YPS. 

ACTIVITĂŢI DE PREVENIRE au vizat cele trei arii majore de intervenţie :  ŞCOALĂ, 

FAMILIE, COMUNITATE. 

 

a. PREVENIRE ÎN ŞCOALĂ  



 

În semestrul I 2019, în cadrul unităţilor de învăţămant de pe raza judeţului Covasna au 

fost derulate un număr de 6 proiecte naționale și locale de prevenire a consumului de 

droguri în școală cu 2601 beneficiari direcți elevi, și 168 cadre didactice beneficiare 

directe după cum urmează: 

1. Implementarea Proiectului Național ”Cum să creștem sănătoși”; 

2. Implementarea Proiectului Național”ABC-ul emoțiilor”;  

3. Implementarea Concursului Național”Mesajul meu antidrog”, ediția a XV-a; 

4. Implementarea unor activități de tip informare – educare – conștientizare în cadrul 

Programului național ”Școala altfel; 

5. Implementarea Proiectului”Fred goes net!”; 

6. Implementarea Proiectului național ”Eu și copilul meu” 

 

b. PREVENIRE ÎN FAMILIE 

În semestrul I 2019, specialiştii în prevenire din cadrul Centrului de Prevenire, 

Evaluare şi Consiliere Antidrog Covasna au continuat implementarea 1 proiect local de 

prevenire în familie adresat părinţilor - ”Un părinte informat, un copil protejat!”, în 

parteneriat cu DSP Covasna: 

Nr. volunatri – 6  

Nr. activități – 3 

Nr. beneficiari – 520 părinți 

 

 

c. PREVENIRE ÎN COMUNITATE 

În semestrul I 2019, Centrul Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Covasna a 

implementat un număr de 7 proiecte şi campanii de prevenire a consumului de alcool, 

tutun, droguri și noi substanţe psihoactive în comunitate, totalizând un număr de 1863 

beneficiari direcți (copii, părinţi, tineri instituționalizați, adulţi, specialişti din diverse 

domenii) și un număr de aprox. 2.500 beneficiari indirecți (comunitatea locală): 

 

1. Implementarea Campaniei ”Cupa unirii la fotbal-tenis”, ediția a IV – a; 

2. Implementarea Campaniei Locale ”Cupa îndrăgostiților de...tenis de câmp”; 

3. Implementarea unei Campanii de informare cu ocazia Evenimentului ”Ziua porților 

deschise”, organizat cu ocazia Zilei Poliției Române:  

4. Implementarea Campaniei Naționale media ”Cunoaște, nu discrimina”; 



 

5. Implementarea unei Campanii locale de informare – educare – conștientizare cu privire la 

riscurile asociate consumului de tutun – ”31 Mai 2019 – Ziua Mondială fără Tutun” 

6. Implementarea unei Campanii de informare cu ocazia Evenimentului ”Noaptea 

muzeelor”; 

7. Implementarea unei Campanii de informare cu ocazia zilei de ”26 Iunie 2019 – Ziua 

Internațională împotriva Consumului și traficului ilicit de droguri”. 

 

În perioada supusă analizei, rezultatele determinate de atingerea obiectivelor 

strategice sunt: funcţionarea un sistem integrat de reducere a cererii de droguri, 

comprehensiv, eficient şi bazat pe măsuri de prevenire, tratament, prevenire a riscurilor şi 

consecinţelor asociate consumului de droguri. Măsurile de reducere a cererii de droguri au 

avut în vedere toate aspectele medicale psihologice şi sociale determinate de consumul de 

droguri, inclusive alcool şi tutun, de policonsum, precum şi de apartenenţa la unul sau mai 

multe grupuri vulnerabile. 

 

d. ASISTENȚA CONSUMATORILOR 

În conformitate cu prevederile Dispoziţiei Directorului A.N.A nr 70/1 – 08.04.2012 

privind completarea echipei de evaluare cu specialiştii din alte C.P.E.C.A, au fost realizate 

demersuri către CRPECA Braşov, în vederea realizării activităţii de evaluare şi management 

de caz pentru beneficiarii aflaţi în evidenţa CPECA Covasna: 6 evaluări psihologice şi 

sociale pentru 6 beneficiari, în urma emiterii a 4 ordonanțe DIICOT, și 2 solicitări 

DGASPC.  

În semestrul I 2019, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Covasna a 

furnizat servicii de asistenţă pentru un număr de 4 consumatori dependenţi de 

droguri– beneficiari direcţi ai serviciilor CPECA Covasna. 

 În ceea priveşte caracteristicile socio-demografice ale consumatorilor care au 

beneficiat de servicii de asistenţă la Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog 

Covasna, se remarcă faptul că cei mai multţi dintre ei sunt tineri, cu vârste cuprinse între 

20-40 de ani,  preponderent bărbaţi, care locuiesc atât în mediul urban cât și în mediul 

rural. Aceștia au fost referiţi de către Parchete prin Ordonanțe DIICOT sau DGASPC. Aceștia 

au declarat ca principala substanţă de consum canabisul (THC) și alcoolul.  

Printre schimbările semnificative care au avut loc în ultimii anii la nivel regional şi 

care ar putea influenţa evoluţia fenomenului drogurilor, sunt de remarcat: 

 ¬ Modificări ale profilurilor consumatorilor de substanţe psihoactive;  

¬ Apariţia şi răspândirea modelului policonsumului;  



 

¬ Precocitatea în debutul în consum al drogurilor;  

¬ Reducerea diferenţelor de consum dintre sexe, în special pentru consumul de 

canabis 

¬ Existenţa unei relaţii foarte strânse între debutul precoce în consumul de droguri şi 

modelul consumului recreaţional;  

¬ Apariţia de noi substanţe psihoactive (NSP) pe piaţa drogurilor, cu o accesibilitate 

şi o disponibilitate foarte crescută;  

¬ Schimbări în patologia asociată consumului de substanţe psihoactive, cauzate pe 

de o parte de practicarea policonsumului, iar pe de altă parte de efectele încă necunoscute 

ale consumului de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive;  

¬ Creşterea riscurilor asociate consumului de droguri. 

 

V. RELAȚIILE CU PREFECTURILE 

Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Covasna este membru al 

Colegiului Prefectural din anul 2011, prin Hotărâre de Prefect. Astfel, speciliștii CPECA 

Covasna au participat în semestrul I al anului 2019, la şedinţele Colegiilor Prefecturale, 

organizate cu o frecvenţă lunară: participarea la 6 Colegii  Prefecturale şi au transmis 6 

note raport privind activităţile desfăşurate şi problematica dezbătută. 

 

VI. ASIGURAREA MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 

Comunicarea reprezintă elementul indispensabil pentru funcţionarea optimă a oricărei 

colectivităţi umane, indiferent de natura şi mărimea ei. Schimbul continuu de mesaje 

generează unitatea de vedere şi, implicit, de acţiune, prin armonizarea cunoştinţelor privind 

scopurile, căile şi mijloacele de a le atinge, prin promovarea deprinderilor necesare, prin 

omogenizarea relativă a grupurilor sub aspect afectiv, emoţional şi motivaţional (opinii, 

interese, convingeri, atitudini). 

Activitatea Centrului Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Covasna, a fost 

reflectată în mass-media locală prin după cum urmează:  

 

Nr. comunicate de presă transmise – 4 

Apariții în presa scrisă – 32 

Interviuri radio – 2  

Apariții online – 16   



 

De asemenea, pentru asigurarea vizibilităţii instituţionale, specialişti CPECA Covasna 

au prezentat periodic situaţii privind stadiul activităţilor desfăşurate reprezentanţilor 

autorităţii publice locale şi/sau reprezentanţilor societăţii civile. 

Pe parcursul semestrului I 2019, specialiştii Centrului de Prevenire, Evaluare şi 

Consiliere Antidrog Covasna au participat la un număr total de 23 întâlniri publice şi 

întâlniri tehnice de lucru  Astfel de activităţi au fost organizate fie în scopul elaborării / 

implementării proiectelor specifice CPECA.  

Exemplificăm cu următorii parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Covasna, Direcția 

de Sănătate Publică Covasna, inspectoratul de Poliție Județean Covasna, Inspectoratul de 

Jandarmi Județean Covasna, Palatul Copiilor mun. Sf. Gheorghe, Primăria mun. Sf. 

Gheorghe,, Asociația Cultural Științifică ”Carpații Răsăriteni”, Asociația Sportivă ”Ciucașul” 

Întorsura Buzăului, Asociația Culturală ”Cetatea Dacică” – Valea Zânelor, Muzeul Național al 

Carpaților Răsăriteni. 

Astfel, și la nivelul anului 2019, coordonarea inter instituţională a facilitat o mai bună 

gestionare a intervenţiilor, prin armonizarea deciziilor cu utilizarea raţională şi eficientă a 

tuturor resurselor existente, în scopul atingerii ţintelor propuse. 

 

 

VII. PRIORITĂŢI ALE C.P.E.C.A. COVASNA ÎN ANUL 2020 

În rândul aspectelor pozitive trebuiesc  menţionate eforturile depuse în asigurarea 

pregătirii profesionale continue a membrilor CPECA Covasna, ceea ce a dus la îmbunătăţirea 

calitativă a proiectelor locale realizate. 

Printre obiectivele ce se doresc a fi atinse începând cu anul 2020 se numără 

următoarele: 

� Îmbunătăţirea comunicării cu reprezentanţii locali ai societăţii civile cu accent pe 

necesitatea implementării unor programe preventive antidrog ;  

� Consolidarea capacităţii de atragere a fondurilor comunitare nerambursabile, prin 

parteneriate pe proiecte cu organizaţiile neguvernamentale sau structuri descentralizate cu 

personalitate juridică şi prin acordarea de consultanţă în elaborarea aplicaţiilor; 

� Participarea la elaborarea şi realizarea de studii, analize şi sinteze  privind fenomenul 

drogurilor în plan local/regional; 

� Menţinerea unei comunicări permanente cu jurnaliştii acreditaţi şi cu redacţiile 

acestora; 

� Cooperarea cu furnizorii de servicii medicale, sociale şi psihologice în vederea 

implementării Planului individualizat de asistenţă; 



 

� Intensificarea interventiilor selective în mediul scolar, în special interventii în situatii 

de criza psihologica si/ sau familiala corelat cu identificarea elevilor ce prezinta factori de 

risc pentru consumului de droguri, în scopul identificarii unor solutii comprehensive de 

prevenire a abandonului scolar, absenteismului, abuzului. 

� Pentru o mai bună eficacitate a programelor de prevenire tip informare-educare şi 

constientizarea consecinţelor consumului de droguri ne propunem orientarea intervenţiilor 

spre formarea şi consolidarea abilităţilor personale ce au  rol de factor de protecţie în 

prevenirea consumului de droguri (abilităţi de comunicare asertivă, gestionarea emoţiilor, 

gestionarea stresului şi agresivităţii, rezolvarea de probleme, luarea deciziilor etc). 

� Dezvoltarea continuă a reţelelor locale de servicii şi profesionişti în domeniul medical, 

psihologic şi social în scopul asigurării tuturor tipurilor de intervenţii necesare beneficiarilor. 

 

 

VIII. CONCLUZII 

În perioada de referinţă supusă atenției, a fost asigurată continuitatea proiectelor de 

prevenire universală având ca scop informarea, conştientizarea şi sensibilizarea populaţiei 

generale cu privire la efectele bio-psiho-sociale ale consumului de droguri, tutun, alcool şi 

noi substanţe psihoactive, prin dezvoltarea mecanismelor individuale de construire a unor 

atitudini negative faţă  de consumul de droguri, de construire şi dezvoltare a încrederii în 

sine, de învăţare a celor mai eficiente strategii de coping şi abilităţi de viaţă socială, precum 

şi încurajarea participării populaţiei ţintă la activităţi de petrecere a timpului liber, ca 

alternativă la consumul de droguri; 

� Colaborarea instituţională eficientă cu impact favorabil în implementarea 

politicii antidrog la nivel  local; 

� Obținerea de fonduri în vederea implementării unor proiecte naționale. 

Astfel, consecvenţi misiunii asumate prin documentele programatice, specialiştii 

Centrului de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Covasna vor intreprinde toate 

demersurile pentru ca, la finalul anului 2019 să  funcţioneze un sistem integrat de reducere 

a cererii de droguri, comprehensiv, eficient şi bazat pe rezultate ştiinţifice, care să includă 

măsuri de prevenire, tratament, prevenire a riscurilor şi consecinţelor asociate consumului 

de droguri, precum şi de reintegrare socială, sistem care va acţiona în mediile de intervenţie 

preventivă în corelaţie cu serviciile de asistenţă specializată, inclusiv prin adaptarea 

permanentă a acestuia la tendinţele şi dinamica fenomenului identificat în urma diagnozei 

locale. 



 

 Măsurile de reducere a cererii de droguri vor lua în considerare toate aspectele 

medicale psihologice şi sociale determinate de consumul de droguri, inclusiv alcool şi tutun, 

de policonsum, precum şi de apartenenţa la unul sau mai multe grupuri vulnerabile.  Se va 

urmări intensificarea cooperării interinstituţionale, dat fiind faptul că reducerea ofertei de 

droguri implică efortul conjugat al tuturor instiuţiilor cu atribuţii în domeniu, la nivel naţional 

şi regional, iar rezultatele aşteptate vizează menţinerea la un nivel scăzut a infracţionalităţii 

în domeniul drogurilor şi a infracţionalităţii conexe, având ca efect sporirea încrederii 

cetăţenilor în instituţiile statului şi reducerea impactului negativ al traficului ilicit de droguri 

asupra securităţii şi siguranţei pe teritoriul ţării noastre.  
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