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PLANUL DE ACŢIUNI PE ANUL 2019 PENTRU REALIZAREA ÎN JUDEŢUL COVASNA A 
OBIECTIVELOR CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE 2018-2020 

 

CAP. I. FISCALITATE. BUGET 
Nr. 
crt. 

Direcţia de acţiune Acţiunea Cine răspunde Termen de 
realizare 

Planificat a fi 
realizat pe anul 

2019 

1. Îmbunătăţirea colectării creanţelor 
bugetare – gradul de realizare a 
programului de încasări – valori nete  

A.J.F.P. Covasna Trimestrial  

2. Îmbunătăţirea colectării arieratelor 
fiscale exprimate prin: 

 

2.1. Diminuarea arieratelor 
recuperabile aflate în sold la finele 
anului precedent (la 31.12.2018) de 
raportare pentru persoane juridice F2 

 

2.2. Diminuarea arieratelor 
recuperabile aflate în sold la finele 
anului precedent de raportare (la 
31.12.2018) pentru persoane fizice 
F3 

A.J.F.P. Covasna Trimestrial 

 

3. Acţiuni în scopul creşterii 
nivelului de conformare a plătitorilor 
de taxe şi impozite prin: 

 

3.1.Gradul de conformare voluntară 
la plata obligaţiilor fiscale (valoric) 
F4 

 

1.  Creşterea eficienţei şi eficacităţii 
administraţiei fiscale şi îmbunătăţirea 
colectării creanţelor bugetare 

3.2. Gradul de depunere voluntară a 
declaraţiilor fiscale pe tipuri de 
impozite F5 

A.J.F.P. Covasna Trimestrial 
 

 

1. Creşterea gradului de colectare a 
veniturilor publice prin: 

 2. Creşterea veniturilor bugetare 

- control ulterior al declaraţiilor 

Biroul Vamal de Interior 
Covasna 
 

Trimestrial 

400  
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vamale 
- administrarea taxelor şi impozitelor 26000 mii lei 
- control inopinat privind deţinerea şi 
comercializarea produselor accizabile 

Trimestrial 60 controale 

1. Reducerea fraudei şi 
neconformării în domeniul TVA şi 
îmbunătăţirea procesului de 
rambursare a TVA pentru a soluţiona 
în termen cererile de rambursare 

Trimestrial   

- selectarea contribuabililor în funcţie 
de gradul de risc – nr. situaţii care au 
necesitat consultarea bazelor de date 
naţionale privind tranzacţiile 
efectuate atât în ţară, cât şi în U.E. 

A.J.F.P. Covasna 

Trimestrial  

2. Intensificarea controlului 
asupra contribuabililor în cazul 
cărora se constată un risc ridicat la 
evaziunea fiscală, sau/şi care au grad 
de conformare voluntară la plată 
scăzut 

 

2.1. Sume stabilite suplimentar pe un 
inspector urmare inspecţiilor fiscale 
la contribuabili persoane juridice F10 

 

2.2. Sume stabilite suplimentar pe un 
inspector urmare inspecţiilor fiscale 
la contribuabili persoane fizice F11 

A.J.F.P. Covasna Trimestrial 

 

3. Utilizarea analizei de risc la 
fundamentarea programelor de 
control în scopul eficientizării 
activităţii organelor de control 
exprimate prin: 

Trimestrial  

3.  Competenţă. Creşterea calităţii 
finanţelor publice prin întărirea 
disciplinei şi guvernanţei fiscale 

3.1. Număr de inspecţii efectuate de 
un inspector la contribuabili persoane 
juridice F8 

A.J.F.P. Covasna 

Trimestrial  
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3.2. Număr de inspecţii efectuate de 
un inspector la contribuabili persoane 
fizice F9 

Trimestrial  

3.3. Rata de încasare a obligaţiilor 
stabilite suplimentar de activitatea de 
inspecţie fiscală pentru persoane 
juridice încasate în 30 zile F6 

Trimestrial  

3.4. Rata de încasare a obligaţiilor 
stabilite suplimentar de activitatea de 
inspecţie fiscală pentru persoane 
fizice încasate în 30 de zile F7 

Trimestrial  

3.5. Ponderea impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor pentru care s-a 
modificat baza de impunere în total 
impozite, taxe şi contribuţii verificate 
la contribuabili persoane juridice F12 

 

3.6. Diminuarea pierderii fiscale pe o 
inspecţie, urmare inspecţiilor fiscale 
efectuate la contribuabili persoane 
juridice care înregistrează pierdere 
fiscală F13 

A.J.F.P. Covasna Trimestrial 

 

1. Procent din solicitările în format 
hârtie, soluţionate maximum 25 zile 
F22 

 4.  Asitenţă contribuabili – campanii de 
informare 

2. Procent din e-mailuri, soluţionate 
în maximum 20 de zile F23 

A.J.F.P. Covasna Trimestrial 

 

 
CAP. II PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

Nr. 
crt. 

Direcţia de acţiune Acţiunea Cine răspunde Termen de 
realizare 

Planificat a fi 
realizat pe anul 

2019 
1.  Realizarea unui înalt nivel de protecţie a 

consumatorilor  
1. Organizarea, desfăşurarea şi 
eficientizarea acţiunilor de control 
pentru asigurarea cerinţelor de 

C.J.P.C. Covasna 2019  
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securitate şi/sau de conformitate a 
produselor şi serviciilor prin: 
1.1. Acţiuni de control pentru 
depistarea şi retragerea de pe piaţă a 
produselor nesigure şi/sau 
neconforme alimentare şi 
nealimentare 

2019  

1.2. Acţiuni de control şi 
supraveghere în scopul protecţiei  
drepturilor şi intereselor economice 
ale consumatorilor la furnizarea de 
servicii (transport persoane, servicii 
turistice şi de agrement, servicii de 
igienă personală),  analizarea 
contractelor din domeniile: telefonie 
fixă şi mobilă, cablu, internet, 
asigurări şi alte tipuri de contracte 
(inclusiv financiare), supravegherea 
pieţei pentru identificarea publicităţii 
înşelătoare  

2019  

2. Comunicarea cu celelalte instituţii 
publice cu responsabilităţi în 
domeniu şi în special cu 
reprezentanţii vamali, în scopul 
identificării aspectelor de securitate a 
produselor de import 

2019  

2.1. Efectuare schimb de informaţii 
privind produsele periculoase cu 
ANV, ANSVSA, MADR, MM 

2019  

2.2. Intensificarea controalelor în 
colaborare cu celelalte instituţii în 
funcţie de tematica abordată 

C.J.P.C. Covasna 

2019  

3. Schimbul rapid de informaţii 
privind produsele periculoase, cu 

C.J.P.C. Covasna 2019  
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instituţii similare din statele membre 
ale U.E. 
3.1. Măsuri operative în scopul 
depistării pe piaţa românească a 
produselor notificate prin sistemul 
RAPEX 

2019  

3.2. Participare activă la soluţionarea 
operativă a notificărilor transmise 
prin Sistemul Rapid de Alertă din 
domeniul siguranţei alimentare, 
conform competenţelor ANPC 

 2019  

1. Organizarea de campanii de 
informare şi educare a 
consumatorilor asupra posibilelor 
efecte negative ale consumului de 
produse şi servicii periculoase 

2019  

2. Realizarea de emisiuni radio, 
precum şi de articole în presă pe 
probleme din domeniul 
consumatorilor 

2019  

2. Dezvoltarea instrumentelor de 
informare, educare şi evaluare a gradului 
de satisfacţie a consumatorilor 

3. Îmbunătăţirea modalităţilor de 
primire, soluţionare şi informare a 
petiţionarului – procent de petiţii 
soluţionate din cele înregistrate 

C.J.P.C. Covasna 
 

2019  

 
 
CAP.III  E-GUVERNARE 2023 

Nr. 
crt. 

Direcţia de acţiune Acţiunea Cine răspunde Termen de 
realizare 

Planificat a fi 
realizat pe anul 

2019 
1.  Drepturi şi responsabilităţi cetăţeneşti 1. Eliberare acte de identitate, 

obţinerea unui paşaport, obţinerea 
permisului de conducere auto, 
înregistrarea unui autovehicul, etc. 

Seviciile publice 
comunitare 

2019  
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2. Promovarea turismului 1. Organizarea şi participarea la 
evenimente şi manifestări de interes 
local, naţional şi internaţional în 
vederea promovării judeţului 
Covasna ca destinaţie turistică 

Consiliul Judeţean 
Covasna 

2019  

 
CAP. IV POLITICI PUBLICE PRIVIND IMM-urile 

Nr. 
crt. 

Direcţia de acţiune Acţiunea Cine răspunde Termen de 
realizare 

Planificat a fi 
realizat pe anul 

2019 
1. Dezvoltarea antreprenoriatului în 

Regiunea Centru 
1. Derularea Programului „Startup 
now! faza II – dezvoltare prin 
antreprenoriat pentru Regiunea 
Centru – proiect prin POS-CU – 
termen finalizare 2020 – val. totală 
11.753.076 lei 

Consiliul Judeţean 
Covasna 

2019-2020 50% 

 
CAP.V  POLITICI ÎN DOMENIUL  MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 

Nr. 
crt. 

Direcţia de acţiune Acţiunea Cine răspunde Termen de 
realizare 

Planificat a fi 
realizat pe anul 

2019 

1. Stimularea creării de noi locuri de muncă.  
1. Creşterea gradului de ocupare prin 
diminuarea şomajului în rândul 
tinerilor şi a numărului de tineri din 
categoria NEETs -  

2019 – după 
aprobarea 
Planului de 
Ocupare la 
nivel naţional 

 1.  Creşterea ocupării în rândul tinerilor şi 
prelungirea vieţii active a persoanelor în 
vârstă 

1.1. Realizarea programului de 
acţiuni pentru creşterea gradului de 
ocupare 
- 4500 persoane cuprinse în măsuri 
active 

- 4000 persoane cuprinse în servicii 

A.J.O.F.M. Covasna 

2019  
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de informare şi consiliere 

1.2. Sprijinirea ocupării în anul 2019 
a 3015 de şomeri/persoane în 
căutarea unui loc de muncă 

2019  

2. Creşterea participării pe piaţa 
muncii a persoanelor în vârstă 
Creşterea participării la formarea 
profesională la minimum 12 % din 
populaţia în vârstă de muncă între 
15-64 de ani 

2019 – după 
aprobarea 
Planului 
Naţional de 
Formare 
Profesională la 
nivel naţional 

 

2.1. Realizarea planului judeţean de 
formare profesională 

2019  

2.2. Coroborarea şi armonizarea 
necesarului de formare profesională 
în planul de formare profesională ca 
urmare a evaluării a cerinţelor pieţei 
muncii 

A.J.O.F.M. Covasna 

2019  

1. Absorbţia eficientă a resurselor 
financiare autohtone şi a celor 
europene destinate dezvoltării 
resurselor umane, astfel încât să se 
asigure suportul de formare 
profesională şi ocupaţională 

Trimestrial  2.  Îmbunătăţirea structurii ocupaţionale şi 
participării pe piaţa muncii în rândul 
femeilor şi persoanelor aparţinând 
grupurilor vulnerabile 

1.1. Mediatizarea schemelor de ajutor 
de stat pentru ocupare şi pentru 
formare profesională, broşuri/pliante 
trimestriale, informări la modificări 
de cadru legal sau, cu ocazia 
Burselor de locuri de muncă 

A.J.O.F.M Covasna 

Trimestrial  
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1.2. Derularea în condiţii bune a 
propriilor proiecte finanţate din 
fonduri atrase  sau a celor în care 
AJOFM Covasna este partener 

2019  

2.Sprijinirea mobilităţii ocupaţionale, 
profesionale şi geografice 

2019  

2.1. Chestionarea nevoilor de forţă de 
muncă calificată ale angajatorilor  

Semestrial  

2.2. Evaluarea nevoilor de formare 
profesională a persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă – 406 
persoane cuprinse în 29 de cursuri 

Semestrial  

2.3. Organizarea de burse de locuri 
de muncă 

A.J.O.F.M. Covasna 

Conform 
calendarului 
naţional 

 

1. Asigurarea serviciilor de formare 
profesională pentru persoanele din 
mediul rural şi din cadrul grupurilor 
vulnerabile 

2019  

1.1. Realizarea accesului persoanelor 
de etnie romă la servicii de asistenţă 
socială în funcţie de nevoia specifică 
a persoanei, în paralel cu participarea 
la programe de educaţie, formare şi 
ocupare. 

2019  

1.2. Dezvoltarea de servicii de 
informare şi consiliere pentru 
angajare destinate persoanelor cu 
dizabilităţi pentru realizarea planului 
de formare profesională, cu accent pe 
persoane din grupurile vulnerabile 

A.J.O.F.M. Covasna 

2019  

3.  Dezvoltarea de măsuri care să combine 
suportul social pentru activarea si 
creşterea participării persoanelor 
aparţinând grupurilor vulnerabile pe 
piaţa muncii prin: 

2. Libera circulaţie a persoanelor  şi A.J.O.F.M. Covasna 2019  
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combaterea eficientă a migraţiei 
ilegale 

2.1. Sprijinirea solicitanţilor de locuri 
de muncă în spaţiul european prin 
reţeaua EURES 

2019 
La cererea 
persoanei 

 

2.2. Mediatizarea prevederilor 
privind accesul lucrătorilor din noile 
state membre pe piaţa forţei de 
muncă –conform program ANOFM 

2019  

3. Autorizarea furnizorilor de 
formare profesională a 
adulţilor/Certificarea participanţilor 
la programe de formare 

 

3.1. Emiterea deciziilor de acordare a 
autorizaţiei de numire în comisii de 
examinare, de numire a evaluatorilor, 
a echipelor pentru monitorizare 

45 decizii 

3.2. Înregistrarea contractelor de 
formare profesională pentru 
programele de calificare 

2019 

190 contracte 

3.3.Aplicarea timbrului sec pe 
certificatele de calificare/absolvire 

355 certificate 

3.4. Acordarea de sprijin tehnic, prin 
informare şi asistenţă de specialitate 
furnizorilor de formare profesională a 
adulţilor, potenţialilor furnizori, 
precum şi persoanelor interesate de 
programele de formare 

290 acţiuni 

3.5. Monitorizarea privind 
respectarea condiţiilor de autorizare 
de către furnizorii de formare 
autorizaţi 

10 controale 

3.6 Actualizarea şi transmiterea bazei 

A.J.P.I.S. Covasna 

31.12.2019 

60 situaţii 
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de date la ANPIS/MMJS privind 
furnizorii de formare profesională 
autorizaţi cu programele de pregătire 
autorizate, respectiv situaţia 
absolvenţilor 

1. Creşterea exigenţei şi 
responsabilităţii în actul de control al 
măsurilor active de combatare a 
şomajului 

2019  

1.1. Întocmirea Planului anual de 
control Măsuri active 

2019  

1.2. Monitorizarea respectării 
prevederilor legale privind 
menţinerea locurilor de muncă create  

2019  

4.  Îmbunătăţirea mecanismului de 
fundamentare, implementare, 
monitorizare şi evaluare a politicilor cu 
impact pe piaţa muncii 

1.3. Urmărirea recuperării debitelor / 
penalităţilor constatate 

A.J.O.F.M. Covasna 

2019  

2. Dialog social şi parteneriat 
1.Restructurarea şi revitalizarea 
dialogului social prin implicarea  
Consiliului Consultativ al AJOFM 
Covasna în activitaăţle agenţiei şi a 
Comisiei de Dialog Social de la 
nivelul judeţului 

A.J.O.F.M. Covasna 
Instituţia Prefectului-
Judeţul Covasna 

2019  1. Consolidarea dialogului social la toate 
nivelurile pentru a facilita adoptarea, 
implementarea şi respectarea politicilor 
cu impact pe piaţa muncii 

2. Dezvoltarea unui mechanism de 
gestionare a politicilor dedicate pieţei 
muncii, în vederea atingerii 
obiectivului general al strategiei prin 
utilizarea programelor informatice 
specifice dedicate serviciului public 
în vederea realizării situaţiilor 
statistice existente şi a posibilităţii 
îmbunătăţirii acestora 

A.J.O.F.M. Covasna 2019  
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3. Îmbunătăţirea mecanismului de 
fundamentare, implementare, 
monitorizare şi evaluare a politicilor 
cu impact pe piaţa muncii 

2019  

3.1.Realizarea /prelungirea 
acordurilor de parteneriat cu instituţii 
cu atribuţii în domeniul muncii şi al 
educaţiei 

2019  

- acţiuni comune cu I.Ş.J. Covasna în 
scopul armonizării programelor de 
şcolarizare cu cerinţele pieţei muncii  
în cadrul CLDPS 

2019  

- parteneriat cu I.T.M. Covasna 
pentru monitorizarea ofertelor de pe 
piaţa muncii şi evitarea debitelor la 
bugetul asigurărilor de şomaj 

A.J.O.F.M. Covasna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019  

4. Acţiune de informare şi 
conştientizare a angajatorilor și a 
angajaților cu privire la noile 
reglementări în domeniul relațiilor de 
muncă. 

Trim. I-IV 
 2019 

440 controale 

5. Acţiune de informare și 
conştientizare a cetățenilor români 
aflați în căutarea unui loc de muncă 
în străinătate, cu privire la riscurile la 
care se pot expune prin 
necunoașterea prevederilor legale. 

Trim. I-IV 
2019 

20 controale  

6. Acţiune de informare şi 
conştientizare a cetățenilor străini 
aflați pe teritoriul României, cu 
privire la condițiile de angajare și la 
drepturile pe care le au ca lucrători în 

I.T.M. Covasna 

Trim. I-IV 
2019 

20 controale 
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România 

7. Acțiuni de îndrumare a 
funcționarilor publici cu atribuții în 
domeniul contractelor colective de 
muncă și monitorizare relații de 
muncă, cu privire la prevederile 
noilor acte normative specifice 
activității desfășurate;diseminarea de 
bune practici în ceea ce privește 
metode eficiente de depistare a 
muncii nedeclarate. 

 Trim. I-IV 
2019 

80 controale   

8. Acțiuni de informare și 
conștientizare a angajatorilor, cu 
privire la aplicarea noilor prevederi 
legale privind munca nedeclarată. 

I.T.M. Covasna Trim. I-IV 
2019 

900 controale 

1. Campanie privind identificarea şi 
combaterea cazurilor de muncă 
nedeclarată în domenii susceptibile 
utilizării frecvente a acesteia. 

Trim. I-IV 
2019 

900 controale 

2. Campanie privind verificarea 
modului în care se respectă legislația 
în domeniul relațiilor de muncă în 
transportul rutier. 

Trim. I-IV 
2019 

240 controale 

3. Campanie privind verificarea 
modului de respectare, de către 
angajatori, a prevederilor O.G. nr. 
25/2014 privind încadrarea în muncă 
şi detaşarea străinilor pe teritoriul 
României şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 
privind regimul străinilor în 
România, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Trim. I-IV 
2019 

20 controale 

2.  Combaterea muncii fără forme legale 
prin derularea de campanii de 
conştientizare, prin  controale tematice 

4. Campanie privind verificarea 

I.T.M. Covasna 

Trim. I-IV 20 controale 
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modului de respectare, de către 
angajatori, a prevederilor Legii nr. 
156/2000 privind protecţia 
cetăţenilor români care lucrează în 
străinătate, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare 

2019 

5. Campanie privind verificarea 
modului de respectare de către 
beneficiari a prevederilor Legii nr. 
52/2011 privind exercitarea unor 
activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi a 
normelor de aplicare a acesteia. 

Trim. I-IV 
2019 

900 controale 

6. Campanie privind verificarea 
modului de respectare a prevederilor 
legale privind timpul de muncă și 
timpul de odihnă. 

Trim. I-IV 
2019 

900 controale 

7. Acțiune de control privind 
verificarea modului în care se 
respectă prevederile Legii nr. 
202/2002 privind egalitatea de şanse 
şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Trim. I-IV 
2019 

160 controale 

8. Acțiune de verificare privind 
respectarea prevederilor art. 33 din 
Legea nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Trim. I-IV 
2019 

80 controale 

9. Acțiune de control privind 
verificarea modului de respectare, de 

Trim. I-IV 
2019 

80 controale 
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către angajatori, a prevederilor legale 
privind stagiul pentru absolvenţii de 
învăţământ superior, internshipul și 
ucenicia la locul de muncă. 
10. Acțiuni de monitorizare și 
verificare a modului în care este 
organizată și se derulează activitatea 
referitoare la registrul general de 
evidență a salariaților. 

Trim. I-IV 
2019 

900 controale 

11. Acțiuni de monitorizare și 
verificare a modului în care se 
derulează activitatea de înregistrare a 
contractelor colective de muncă/acte 
adiționale la contractele colective de 
muncă încheiate la nivel de unitate. 

Trim. I-IV 
2019 

120 controale 

12. Verificarea modului în care 
angajatorii respectă prevederile 
Codului Muncii - Legea nr.53/2003 
republicată, a altor acte normative de 
dreptul muncii 

Trim. I-IV 
2019 

900 controale 

13. Acțiune de control pentru 
verificarea modului în care 
angajatorii, care desfășoară activități 
de transport și distribuție energie 
electrică, respectă prevederile legale 
în domeniul securității și sănătății la 
lucrările de mentenanță sau la 
intervențiile ocazionale. 

Trim. III-IV 
2019 

40 controale 

14. Acțiune de control pentru 
verificarea modului în care se 
respectă  prevederile legale la 
comercializarea articolelor 
pirotehnice. 

Trim. IV 2019 20 controale 

15. Acțiune de informare și control Trim. III-IV 450 controale 
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pentru verificarea modului în care 
sunt respectate cerințele minime de 
securitate și sănătate în muncă, în 
cazurile în care activitățile 
economice desfășurate necesită 
utilizarea substanțelor chimice 
periculoase în procesele tehnologice. 

2019 

16. Acțiune de îndrumare a 
inspectorilor de muncă din serviciile 
și compartimentele de control 
securitate și sănătate în muncă, 
pentru o abordare unitară a 
prevederilor legislației din domeniul 
de competență și pentru diseminarea 
modelelor de bune practici în 
activitatea de control și cercetare a 
evenimentelor. 

Trim. II-IV 
2019 

600 controale 

17. Acţiune de informare referitoare 
la bunele practici europene privind 
verificarea evaluării riscurilor din 
perspectiva de vârstă şi gen, precum 
şi de prevenire a afecţiunilor 
musculo-scheletice şi a riscurilor 
psihosociale. 

900 controale 

18. Acţiune de monitorizare privind 
riscurile existente la locurile de 
muncă din microîntreprinderi (1 - 9 
lucrători). 

900 controale 

19. Campanie națională „Program 
educațional privind prevenirea în 
mediul lucrativ și consilierea 
profesională timpurie a elevilor din 
ciclul gimnazial” – Proiect AVE. 

160 controale 

20. Campanie națională privind 

I.T.M. Covasna Trim. I-IV 
2019 

450 controale 
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obligațiile angajatorilor de a 
implementa, pe baza principiilor 
generale de prevenire, a măsurilor 
necesare pentru asigurarea securității 
și protecția lucrătorilor care își 
desfășoară activitatea la înălțime. 
21. Campanie națională privind 
verificarea respectării prevederilor 
referitoare la autorizarea funcționării 
din punct de vedere al securității și 
sănătății în muncă, conform H.G. 
nr.1425/2006, cu modificările  și 
completările ulterioare 

900 controale 

22. Campanie naţională de 
supravegherea pieţei produselor 
industriale din domeniul de 
competenţă al Inspecţiei Muncii, 
conform Programului sectorial pentru 
anul 2019, coordonat de către 
Comisia Europeană.  

I.T.M. Covasna Trim. I-IV 
2019 

60 controale 

  

23. Organizarea şi desfăşurarea 
Săptămânii Europene de Securitate şi 
Sănătate în Muncă - Prevenirea 
riscurilor generate de substanțe 
periculoase, sub egida Agenţiei 
Europene pentru Securitate şi 
Sănătate în Muncă. 

I.T.M. Covasna Oct. 2019  

3. Viaţă decentă pentru pensionari 
1. Eficientizarea activităţii de 
soluţionare a cererilor de înscriere la 
pensie şi a altor drepturi care se 
acordă beneficiarilor 

2019  1.  Asigurarea unui serviciu public stabil, 
profesionist, transparent, eficient şi 
imparţial în interesul cetăţenilor 

2. Revizuirea standardelor de timp 
pentru solutionarea unei cereri: 

C.J.P. Covasna 

2019 40 zile 
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reducerea timpului mediu de 
solutionare a cererilor de înscriere la 
pensie şi a altor drepturi care se 
acordă beneficiarilor 
3. Reducerea numărului de 
contestaţii formulate împotriva 
deciziilor de pensii şi ale drepturilor 
prevăzute de legi speciale – 
îmbunătăţirea activităţii de verificare 
a deciziior emise în vederea reducerii 
numărului de erori 
- acordarea de audienţe, în vederea 
clarificării unor aspect rezultate din 
neînţşelegerea reglementărilor în 
vigoare referitoare la stabilirea 
dreptuilor 

2019  

4. Incluziune socială şi reducerea sărăciei 
1. Implementarea venitului minim de 

incluziune pentru asigurarea nivelului de 
trai minimal oricărui cetăţean afalt în 
situaţie de vulnerabilitate economică şi 
socială 

1. Plata la termen către beneficiarii 
drepturilor de beneficii de asistenţă 
socială 

A.J.P.I.S. Covasna  2019 50000 
beneficiari/lună 

5. Servicii sociale de calitate 
1. Verificarea lunară a modului 
privind acordarea serviciilor sociale 
şi a utilizării subvenţiei acordate de 
la bugetul de stat şi întocmirea 
rapoartelor 

2019 32 controale 1. Utilizarea subvenţiilor acordate din 
bugetul de stat conform Legii 
nr.34/1998 asociaţiilor şi fundaţiilor 

2. Analiza şi verificarea 
documentaşţiilor transmise de 
furnizori în vederea decontării 
sumelor/întocmirea şi transmiterea 
situaţiilor 

A.J.P.I.S. Covasna 

2019 12 documentaţii 

2.  Întărirea capacităţii de control şi 1. Verificarea aplicării legislaţiei A.J.P.I.S. Covasna 2019 Cca. 1000 
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privind stabilirea şi punerea în plată a 
drepturilor de beneficii de asistenţă 
sociala 

dosare/lună monitorizare a inspecţiei sociale 

2. Utilizarea proceselor de control 
pentru descoperirea neregularităţilor 
– campanii de verificare a modului 
de acordare a beneficiilor de asistenţă 
social la primării/beneficiar şi 
identificarea situaţiilor în care s-au 
efectuat plăţi necuvenite solicitanţilor 

2019 26 controale 

1. Controlul şi monitorizarea 
furnizorilor de servicii sociale 
publice şi private cu privire la 
respectarea standardelor specifice de 
calitate, a standardelor de cost, 
precum şi a eficienţei şi performanţei 
acestora în acordarea serviciilor – 
efectuarea misiunilor de control în 
vederea acordării licenţierii 

A.J.P.I.S. Covasna 2019 15 controale 

2. Implementarea şi respectarea 
standardelor de calitate minime 
obligatorii pentru toate categoriile de 
beneficiari de servicii sociale 

D.G.A.S.P.C. Covasna 2019  

2.1. Verificarea respectării 
standardelor de calitate a serviciilor 
sociale furnizate de D.G.A.S.P.C. 
Covasna 

2019 37 servicii sociale 

3.  Elaborarea de standarde de calitate şi 
standarde de cost pentru toate serviciile 
sociale 

2.2. Licenţierea serviciilor din 
subordinea D.G.A.S.P.C. Covasna 

D.G.A.S.P.C. Covasna 

2019  

6. Investitia in copii – investitia in viitor 
1.  Asigurarea unui mediu familial de 

îngrijire pentru toţi copiii din instituţii, 
prin continuarea procesului de 
dezinstituţionalizare şi asigurarea 

1. Prevenirea instituţionalizarii prin 
creşterea accesului beneficiarilor la 
servicii sociale primare – 
implementarea proiectului 

D.G.A.S.P.C. Covasna 2019 5 cazuri 
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“Prevenirea 
instituţionalizării/reintegrarea în 
familia naturală a copiilor, 
beneficiari ai unei măsuri de 
protecţie specială” 
2. Gestionarea eficientă a situaţiei 
copiilor părăsiţi în spitale – 
identificarea, recrutarea, atestarea şi 
angajarea unor asistenţi maternali 
profesionişti pe locurile vacante 

2019 7 

3. Închiderea Centrului de plasament 
nr. 6 Olteni 

31.12.2019  

tranziţiei către îngrijirea în comunitate 

4. Promovarea adopţiei naţionale – 
organizarea unor campanii de 
informare în mass-media, 
simpozioane, editare şi distribuire 
material informative 

 2 acţiuni 

7. Respect şi demnitate pentru femei 
1.Prevenirea violenţei în familie în 
vederea diminuării fenomenului, 
protecţia victimelor violenţei în 
familie prin: 

2019  

1.1 Dezvoltarea şi implementarea, 
inclusive în mediul online de 
campanii/proiecte/initiative de 
informare şi sensibilizare privind 
fenomenul traficului de personae şi 
riscurile la care sunt expuse victimele 
acestuia 

2019 1 acţiune 

1.2. Dezvoltarea reţelei de servicii 
integrate destinate victimelor 
violenţei în familie şi agresorilor – 
proiect iniţiat de ANES 

D.G.A.S.P.C. Covasna 

2019 Începerea 
imălementării 
proiectului 

1. Combaterea violenţei împotriva femeilor 
şi a violenţei domestice 

1.2. Organizarea unei conferinţe de D.G.A.S.P.C. Covasna 31.12.2019 1 conferinţă 
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informare şi conştientizare asupra 
fenomenului 

Sef Centru Tg. secuiesc 

8. O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi 
1.  Sancţionarea entităţilor care nu respectă 

dreptul la acces al persoanelor cu 
dizabilităţi 

1. Adaptarea mediului fizic, 
informaţional şi comunicaţional la 
nevoile persoanelor cu dizabilităţi – 
campanii de verificare a modului de 
respectare a prevederilor legale în 
domeniu de către instituţiile publice 
şi private 

A.J.P.I.S. Covasna  2019 14 controale 

1. Asigurarea accesului copiilor cu 
deficienţe de dezvoltare/dizabilităţi la 
servicii specializate 

2019  

1.1. Implementarea proiectului 
privind înfiinţarea unui Centru de 
recuperare în colaborare cu Fundaţia 
SERA România 

D.G.A.S.P.C. Covasna 

2019  

1.2. Înfiinţarea unui Centru de 
recuperare/reabilitarea în regim de zi 
pentru copii cu deficienţe de 
dezvoltare/handicap în Întorsura 
Buzăului 

D.G.A.S.P.C. Covasna Decembrie 
2019 

Identificare surse de 
finanţare 

2. Dezvoltarea serviciilor sociale/centre 
respiro pentru persoanele cu dizabilităţi 
şi familiile acestora 

2. Reabilitarea/extinderea capacităţii 
unor servicii, în funcţie de necesităţi 
– creşterea capacităţii Centrului de 
Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane 
cu handicap Tg. Secuiesc 

D.G.A.S.P.C. Covasna 2019 6 locuri 

 
CAP.VI  EDUCAŢIE 

Nr. 
crt. 

Direcţia de acţiune Acţiunea Cine răspunde Termen de 
realizare 

Planificat a fi 
realizat pe anul 2019 

1. Pachetul social garantat pentru educaţie 
1.  Implementarea unor programe care să 

permită condiţii de dezvoltare şi formare 
1. Aplicarea Programului „Bani de 
liceu” 

I.Ş.J. Covasna 31.12.2019 313 mii lei 
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2. Aplicarea Programului „Bursă 
profesională” 

31.12.2019 2245 mii lei 

3. Aplicarea Programului „Euro 
200”, ajutor financiar în vederea 
stimulării achiziţionării de 
calculatoare 

Noiembrie 
2019 

48 mii lei 

4. Asigurarea de manuale şcolare din 
învăţământul obligatoriu, prin 
completarea stocurilor iniţiale 
(retipărire) 

Aprilie 2019 Cca. 106 mii lei 

5. Asigurarea de rechizite pentru 
elevi 

Septembrie 
2019 

Cca. 124 mii lei 

a copiilor de la naştere şi până la 
majorat 

6.Aplicarea programului „Bursă – 
românii de pretutindeni-Republica 
Moldova” 

31.12.2019 22 mii lei 

2.  Acces egal la învăţământ de calitate şi 
incluziv la nivel preuniversitar 

1. Aplicarea  prevederilor  art. 
84, alin. (3) din Legea nr. 1/2011 a 
educaţiei naţionale şi ale art. 15 din 
O.G. nr. 29/2013,  privind decontarea  
pe bază de abonament lunar a 
cheltuielilor de transport pentru 
elevii care nu pot fi şcolarizaţi în 
localitatea de domiciliu în  limita 
distanţei de  50 km 
beneficiari: elevi din învăţământul de 
stat sau particular acreditat, zi 

I.Ş.J. Covasna 31.12.2019 747 mii lei 

2. Programe de antreprenoriat de la şcoala primară până la universităţi 
1. Extinderea educaţiei 
antreprenoriale de la şcolile 
vocaţionale şi tehnologice la toate 
şcolile din România 

31.12.2019 9 licee tehnologice 
Săptămâna meseriilor 
şi Târgul ofertelor 
educaţionale 

1.  Formarea şi dezvoltarea spiritului 
antreprenorial în învăţământul 
preuniversitar şi universitar 

2. Furnizarea competenţelor practice 
pentru deschiderea unei afaceri – 
Programul firma de exerciţiu 

I.Ş.J. Covana  
Unităţi de învăţământ 
din judeţ 

31.12.2019 Înființarea a minim 2 
Firme de exercițiu în 
Liceele Tehnologice 
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”C-tin Brâncuși”, 
”Berde Áron” și 
”Apor Péter” 
respectiv a câte unei 
firme la Liceele 
Tehnologice ”Baróti 
Szabó Dávid” din 
Baraolt și ”Kőrösi 
Csoma Sándor” din 
Covasna. 
Participarea la 
Competiția Județeană 
„Business Plan” a 
celor 5 licee de mai 
sus. 

3. Reînfiinţarea/modernizarea 
atelierelor şcolare pentru 
învăţământul profesional şi cel 
tehnologic 

Licee tehnologice din 
judeţ 
I.Ş.J. Covasna – 
inspector şcolar pentru 
IPT 

31.12.2019 Se prognozează 
modernizări „minore” 
din Programul ROSE 
în care sunt implicate 
liceele tehnologice. 
3 ateliere moderne 
pentru practica de 
profil a elevilor din 
învățământul special 
profesional 
(extinderea clădirii 
Școlii Speciale 
Gimnaziale din Sf. 
Gheorghe 

3. Guvernanţă profesionistă şi transparentă, descentralizare, autonomie şi responsabilitate 
1.  Promovarea profesioniştilor în 

managementul educaţional şi întărirea 
rolului managementului şcolii 

1. Desfăşurarea concursului de 
ocupare a posturilor de director din 
unităţile de învăţământ 

I.Ş.J. Covasna 31.12.2019 78 unităţi de 
învăţământ cu 
personalitate juridică 

4. Profesori motivaţi şi bine pregătiţi 
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1.  Consolidarea relaţiilor de parteneriat 
între învăţământul superior şi cel 
preuniveristar, în formarea iniţială şi 
continuă pentru cariera didactică, prin 
care să se asigure adecvarea 
conţinuturilor şi metodelor la nevoile de 
formare a cadrelor didactice 

1. Derularea examenelor de acordare 
a gradelor didactice, precum şi 
derularea examenului de definitivat: 
gradul II, gradul I 

I.Ş.J. Covasna – 
inspectori şcolari 

Ianuarie-oct. 
2019 

Inspecții speciale 
grad didactic I 
seria:2017-2019: 54 
cadre didactice 
Colocviu grad 
didactic I-seria 2019-
2021: 65 cadre 
didactice 
Examen național de 
definitivare-probă 
scrisă la Liceul 
Teoretic „Mikes 
Kelemen” - 88 cadre 
didactice 
Examen proba scrisă-
grad didactic II seria: 
2019: 55 cadre 
didactice 
Înscrieri cadre 
didactice la grad 
didactic I seria 2020-
2022: 88 cadre 
didactice și grad 
didactic II-seria 2021: 
43 cadre didactice 

5. Cetăţeni activi pe piaţa muncii 
1.  Iniţierea reformei curriculare pe toate 

componentele ei, astfel conţinutul 
educaţional să corepundă cu cerinţele de 
pe piaţa muncii - corelarea programelor 
educaţionale cu piaţa muncii 

1. Realizarea de studii cu privire la 
nevoile agenţilor economici în ceea 
ce priveşte asigurarea cu personal 
calificat, precum şi la inserţia 
absolvenţilor pe piaţa muncii 

I.Ş.J. Covasna 
Licee tehnologice 
Operatori economici 

31.12.2019 Colaborare cu 
Camera de Comerț și 
Industrie, ASIMCOV 
și Clustere şi cu 
operatorii economici 
din județ în vederea 
solicitării de locuri pt. 
învățământul 
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profesional de 3 ani. 
Se anticipează 1200 
de locuri solicitate 
pentru anul școlar 
2020 – 2021. 

2. Fundamentarea planurilor de 
şcolarizare şi a finanţării pe domenii 
de studiu în funcţie de nevoile pieţei 
muncii 

I.Ş.J. Covasna 31.12.2019 Plan şcolarizare 
pentru nivel 3,4,5 

3. Revalorizarea învăţământului 
profesional şi tehnic prin 
flexibilizarea sistemului – mai multe 
opţiuni de formare profesională 
pentru elevi, diferite tipuri de 
certificări care să asigure acces pe 
piaţa muncii şi să asigure continurea 
studiilor la niveluri superioare de 
calificare 

I.Ş.J. Covasna 30.06.2019 Implementarea 
învățământului 
profesional dual la 
minim 3 licee 
tehnologice. 
Lărgirea spectrului 
ocupațional și de 
oferte școlare de către 
cele 8 licee 
tehnologice prin 
autorizare/acreditare 
de noi calificări 
profesionale solicitate 
de către piața muncii. 
Organizarea: 
-  Săptămâna 
meseriilor 
 -  Târgul ofertelor 
educaționale 

4. Dezvoltarea stagiilor de practică 
de specialitate/intenship 

Licee tehnologice 
Operatori economici din 
judeţ 

31.12.2019 Organizarea stagiilor 
de practică pe baza 
Contractelor-Cadru 
respectiv a 
Contractelor 
individuale de 
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practică 
Implementare Proiect 
POCU: Crearea 
mediului de practică 
pentru elevii din 
învățământul 
profesional – Liceul 
Tehnologic „Puskás 
Tivadar” din 
localitatea Sfântu 
Gheorghe 

5. Realizarea de activităţi de 
orientare şi consiliere pentru elevi cu 
accent pe conştientizarea cerinţelor 
pieţei muncii 

Licee tehnologice 
Operatori economici 

31.12.2019 Organizarea: 
-  Săptămâna 
meseriilor 
 - Târgul ofertelor 
educaționale 

6. Infrastructură modernă, mijloace didactice adecvate, care utilizează tehnologiile informării şi comunicării 
1. Crearea condiţiilor necesare de 
confort, siguranţă şi securitate pentru 
toţi copiii în şcoli care să permită 
inclusiv obţinerea autorizaţiilor de 
funcţionare (sanitară, ISU) în 
conformitate cu prevederile legale 

I.Ş.J. Covasna – 
Compartimentul 
investiţii 

31.12.2019 78 unităţi de 
învăţământ cu 
personalitate juridică 

2. Construcţia sau reabilitarea 
unităţilor şcolare pentru educaţia 
timpurie şi învăţământul primar 

I.Ş.J. Covasna – 
Compartimentul 
investiţii 

31.12.2019 Conform programelor 
MEN 

3. Modernizarea procesului de 
predare-învăţare cu ajutorul 
tehnologiilor informaţiilor şi 
comunicării prin dotarea tuturor  
şcolilor, cadrelor didactice şi copiilor 
cu mijloace adecvate 

I.Ş.J. Covasna – 
Compartimentul 
informatizare 

31.12.2019 78 unităţi de 
învăţământ cu 
personalitate juridică 

1.  Finanţarea infrastructurii şcolare 

4. Investiţii în infrastructura 
educaţională, a şcolilor din 

I.Ş.J. Covasna 
Compartimentul 

31.12.2019 2 licee tehnologice 



 27 

învăţământul profesional şi tehnic 
prin dezvoltarea unor centre 
puternice de formare profesională, în 
acord cu dezvoltarea economică a 
zonei 

investiţii 

5. Crearea condiţiilor optime de 
studiu pentru elevii cu cerinţe 
speciale prin adaptarea infrastrcuturii 

I.Ş.J. Covasna 
Directori de şcoli 
speciale 

31.12.2019 78 unităţi de 
învăţământ cu 
personalitate juridică 

6. Program naţional de investiţii în 
cluburile sportive şcolare şi Palatele 
copiilor 

I.Ş.J. Covasna – 
Compartimentul 
investiţii 

31.12.2019 Construcţia Club 
Sportiv Şcolar 
S-a solicitat suma 
3000 mii lei 

7. Creşterea participării la educaţie de calitate, de la creşă până la absolvirea unei forme de învăţământ care să asigure acces pe piaţa 
muncii sau tranziţia către învăţământul universitar 

1. Dezvoltarea şi furnizarea de 
cursuri parentale sau dezvoltarea de 
măsuri de stimulare financiară  

I.Ş.J. Covasna 
Conform program MEN 

31.12.2019 Conform programelor 
guvernamentale/MEN 

2. Dezvoltarea sistemului de servicii 
de educaţie timpurie pentru copiii 
între 0 şi 6 ani 

I.Ş.J. Covasna 
Inspectori şcolari 
educaţie timpurie 
Directori 
Responsabi reţea şcolară 

31.12.2019 An școlar 2018-
2019: 

- Învățământ 
antepreșcolar: 14 
grupe/ 245 copii 

- Învățământ preșcolar: 
339 grupe/ 6614 copii 
An școlar 2019-
2020: - cf. planului 
de școlarizare realizat 

3. Dezvoltarea unor programe de 
detecție timpurie și intervenție pentru 
copii în risc de abandon școlar. 

DCIS 
Directori 
CL, CJ  

31.12.2019 Procent abandon 
școlar 
Statistici absenteism 

1.  Creşterea participării la educaţie de 
calitate, de la creşă până la absolvirea 
unei forme de învăţământ care să 
asigure acces pe piaţa muncii sau 
tranziţia către învăţământul universitar 

4. Realizarea reformei curriculare și 
înnoirea tuturor manualelor, cu 
asigurarea concomitent a formei 

Inspectori școlari 
educație timpurie 
Directori 

31.12.2019 În total: 
- 474 titluri 
- 115.754 manuale 
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printate și digitale 
1. Elaborarea bazei de date privind 
disciplina opţională „Educaţie pentru 
sănătate” 

I.Ş.J. Covasna 
Inspector şcolar pentru 
educaţie permanentă şi 
activităţi extraşcolare 
Reprezentanţi Crucea 
Roşie şi ai altor instituţii 
publice şi ONG-uri  

31.12.2019 Cca. 1500 elevi 

2. Elaborarea bazei de date privind 
disciplina opţională „Educaţie pentru 
mediu” 

31.12.2019 Cca. 400 elevi 

3. Organizarea concursului judeţean 
de educaţie pentru sănătate 
„Descoperă o lume sănătoasă!” 

30.06.2019 Cca. 100 elevi 

4. Organizarea concursului judeţean 
„Sanitarii pricepuţi” în parteneriat cu 
Crucea Roşie 

30.06.2019 Cca. 250 elevi 

5. Organizarea Concursului judeţean 
de educaţie rutieră, în parteneriat cu 
I.P.J. Covasna 

I.Ş.J. Covasna 
 

30.06.2019 Cca. 20 participanţi 

6. Organizarea etapei judeţene a 
concursului de proiecte antidrog 
„Împreună” 

 30.06.2019 Cca. 3 proiecte  

7. Organizarea unor activităţi în 
comun cu Poliţia Rutieră în domeniul 
educaţiei rutiere 

I.Ş.J. Covasna 
I.P.J. Covasna 

31.12.2019 Cca. 100 activităţi 

2. Susţinerea acelor politici educaţionale şi 
extraşcolare şi extracurriculare care prin 
completarea programelor şcolare 
aprobate să asigure: educaţia pentru 
sănătate, educaţia civică, educaţia 
cultural-artistică, educaţia ecologică, 
etc. 

8. Organizarea etapelor judeţene ale 
concursurilor de protecţie civilă 
„Prietenii pompierilor” şi „Cu viaţa 
mea apăr viaţa” în parteneriat cu 
I.J.S.U. Covasna 

I.Ş.J. Covasna 
I.J.S.U. Covasna 

30.06.2019 Cca. 100 elevi la cele 
2 concursuri 

3. Creşterea calităţii actului educaţional, 
inclusiv prin realizarea evaluării 
periodice a unităţilor de învăţământ. 

1. Organizarea şi desfăşurarea 
evaluării naţionale a elevilor din 
clasele a II-a, a IV-a, a VI-a  

I.Ş.J. Covasna 31.05.2019 Unități școlare cu înv. 
primar/ gimnazial 
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2. Organizarea şi desfăşurarea 
evaluării naţionale a elevilor din cls. 
a VIII-a 

30.06.2019 Unități școlare cu înv. 
gimnazial 

3. Evaluarea de proces prin:inspecţie 
şcolară generală, inspecţie de 
revenire, inspecţii tematice 
teritoriale, inspecţii de specialitate, 
inspecţii de validare a raportului de 
autoevaluare 

31.12.2019 7 inspecţii generale 
7 inspecţii de revenire 
9 inspecţii teritoriale 
550 inspecţii de 
specialitate 
9 inspecţii de validare 

4. Creşterea ratei de promovabilitate 
a examenului de bacalaureat şi a 
celei de tranziţie către învăţământul 
terţiar 

2019 Procent de promovare 
în cele 2 sesiuni 

5. Creşterea gradului de calificare în 
vederea scăderii şomajului în rândul 
tinerilor prin Programul „ A Doua 
Şansă” – învăţământ primar şi 
secundar inferior 

31.12.2019 50 de cursanți înscriși 
la Programului ADȘ 
la nivel primar (și 
încă 50 cursanți/2 
grupe cu finanțare 
extrabugetară 
25 de cursanți înscriși 
la Programului ADȘ 
la nivel secundar 
inferior (și încă 50 
cursanți/2 grupe cu 
finanțare 
extrabugetară) 

6. Generalizarea programului 
„Şcoala după şcoală” cu includerea 
unor mecanisme de asigurare a 
calităţii pentru activităţile pedagogice 

31.12.2019 Cca. 650 elevi din 
învăţământul primar 
şi imnazial 

Axarea în procesul de predare-învăţare 
pe formarea competenţelor 

7. Prevenirea şi combaterea violenţei 
în şcoli – scăderea numărului 
cazurilor de violenţă din unităţile de 
învăţământ 

I.Ş.J. Covasna 

31.12.2019 78 unități de 
învățământ cu 
personalitate juridică 
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8. Excelenţă în educaţie 
1. Organizarea şi desfăşurarea 
olimpiadelor şi concursurilor şcolare 

 

1.1. Organizarea etapelor judeţene 
ale olimpiadelor şcolare şi 
concursurilor şcolare 

31 olimpiade judeţene 
50 concursuri 
judeţene 

1.2. Participare la etapa naţională a 
olimpiadelor şi concursurilor şcolare 

32 olimpiade 
naţionale 
31 concursuri 
naţionale 

1.3. Participare la etapa 
internațională a concursurilor școlare 

5 concursuri 
internaţionale 

1.  Dezvoltarea şi implementarea 
programelor de stimulare a 
performaneţelor adresate elevilor cu 
potenţial deosebit 

1.4. Organizarea activității Centrului 
Județean de Excelență 

I.Ş.J. Covasna 
Inspectori școlari 
Comisii de organizare și 
desfășurare 
 

31.12.2019 

13 grupe/150 elevi 

9. Învăţarea pe tot parcursul vieţii 
1. Programe de formare din oferta 
proprie a CCD Covasna: 

 

- cursuri autorizate 120 cadre didactice 
- management 550 cadre didactice 

1.  Dezvoltarea sistemului de formare 
continuă, prin programe de formare 
adaptate cerinţelor pieţei muncii, 
relevante pentru nevoile de dezvoltare 
profesională a beneficiarilor, în 
condiţiile instituirii unui sistem riguros 
de asigurare a calităţii 

-didactică, metodică 

Casa Corpului Didactic 31.12.2019 

850 cadre didactice 

10. Implicarea unităţilor de învăţământ în programe/proiecte finanţate din fonduri europene 
1. Programul Erasmus+ Nr. proiecte câştigate 
2. Programul POCU Nr. proiecte depuse 
3. Programul ROSE 8 proiecte în 

implementare 
4. Progarmul SEE 

I.Ş.J. Covasna 
Inspector pentru 
proiecte educaționale 

31.12.2019 
 

Nr. proiecte în 
implementare 

1.  Participarea la programe/proiecte 
europene 

PROGRAMUL MSC_EDU 
POCU/ 73/ 6/ 6/ 106918 – 
„Motivație, stabilitate și competență 
– perspectiva calității resurselor 
umane din școli defavorizate” 

Inspector școlar general 2018-2020 4 școli partenere/175 
de cadre didactice 
formate+25 manageri 
școlari+25 mentori 
participanți la cursuri 



 31 

de perfecționare 
 
 
CAP. VII  SĂNĂTATE 

Nr. 
crt. 

Direcţia de acţiune Acţiunea Cine răspunde Termen de 
realizare 

Planificat a fi 
realizat pe anul 

2019 

1.Realizarea unui buget multianual pentru vaccinurile incluse în Planul Naţional, conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 
1. Programul Naţional privind bolile 
transmisibile – campanii de vaccinare 

2019 3 micro campanii 1.  Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva 
principalelor boli transmisibile prevenite 
prin vaccinare  2. Vaccinarea antigripală a copiilor, 

pensionarilor şi persoanelor cu risc. 
Extinderea programului de imunizări 
prin introducerea de noi vaccinuri 

D.S.P. Covasna 

2019 6 acţiuni de 
vaccinare 

2. Creşterea capacităţii de screening a bolilor infecţioase transmisibile 
1. Supravegherea epidemiologică a 
bolilor transmisibile 

2019 134 acţiuni 1. Prevenirea îmbolnăvirilor prin: 

2. Supravegherea calităţii apei, 
aerului, mediului, a colectivităţilor de 
tineri şi copii 

D.S.P. Covasna 

2019 1902 probe,  
autorizaţii sanitare de 
funcţionare, deşeuri 
medicale 

3. Infrastructura de sănătate 
1.  Investiţii î infrastructură 1. Extinderea unităţii de primire 

urgenţe la Spitalul Judeţean de 
Urgenţă „Dr. Fogolyan Kristof” prin 
POR Axa 8  

Consiliul Judeţean 
Covasna 

Proiectul se va 
derula pe o 

perioadă de 2 
ani 

Val. estimată 
7.888.157 lei 

3. Dezvoltarea programelor naţionale şi continuarea celor existente prin alocarea unor fonduri suplimentare raportat la perioada 2015-2017 
1.1 Programul Naţional privind bolile 
netransmisibile 

D.S.P. Covasna 2019  1.  Implementarea Programelor Naţionale 
de Sănătate: 

1.2.Programul Naţional de 
promovare a sănătăţii – Dezvoltarea 
programalor de educaţie sanitară şi a 
unui stil de viaţă sănătos 

D.S.P. Covasna 2019 280 acţiuni 
20 campanii 
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1.3. Programul Naţional de sănătate a 
femeii şi copilului 

2019  

1.4. Programul Naţional de tratament 
în străinăttae 

2019  

1.5. Programul Naţional de asistenţă 
comunitară 

D.S.P. Covasna 

2019  

1.6. Programul Naţional privind 
evaluarea stării de sănătate a 
populaţiei în aistenţa medicală 

D.S.P. Covasna 2019  

2. Programe naţionale cu scop curativ 
– asigurare medicamente  

C.A.S. Covasna 2019  

3. Programe naţionale cu scop curativ 
care fac obiectul contractelor de tip 
cost-volum 

C.A.S. Covasna 2019  

2. Creşterea calităţii serviciilor de sănătate 
şi implementarea programelor de 
screening pentru depistarea bolilor 
netransmisibile 

1. Finanţarea cu prioritate a 
programelor naţionale care vizează 
bolile oncologice, cardiovasculare şi 
cerebrovasculare 

C.A.S. Covasna 2019  

1. Acţiuni de control şi inspecţie 
sanitară în alimentaţia publică şi 
colectivă, alimentarea cu apă, 
gestionarea reziduurilor, colectivităţi 
de tineri şi copii, unităţi şcolare 

2019 3350 controale 3.  Prevenirea îmbolnăvirilor prin 
monitorizare a factorilor determinanţi 
din mediul de viaţă şi muncă 

2. Acţiuni de control în unităţi 
sanitare (cu şi fără paturi, 
laboratoare, centre transfuzii, 
cabinete medicale şi tehnică dentară  

D.S.P. Covasna 

2019 205 controale 

1. Încheierea de acte adiţionale la 
contractele de furnizare de servicii 
medicale şi medicamente 

2019  

2. Încheierea de contracte de 
furnizare de servicii medicale şi 
farmaceutice 

2019  

4.  Contractarea serviciilor medicale şi 
farmaceutice pe baza principiilor 
necesităţii, posibilităţii şi acoperirii 
teritoariale, conocmitent cu exercitarea 
controlului de calitate privind serviciile 
medicale şi farmaceutice oferite, având 
ca efect îmbunătăţirea stării de sănătate 3. Monitorizarea şi controlul derulării 

C.A.S. Covasna 

2019  
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a populaţiei  contractelor de furnizare a serviciilor 
medicale 

4.Medicamente 
1. Asigurarea pieţei cu medicamente 

necesare pacientului 
1. Asistenţa cu medicamente a 
populaţiei şi politica medicamentului 
– garantarea accesibilităţii la 
medicamente compensate şi gratuite 
pe toată perioada anului 

C.A.S. Covasna 2019  

  
CAP. VIII ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. POLITICI REGIONALE 

Nr. 
crt. 

Direcţia de acţiune Acţiunea Cine răspunde Termen de 
realizare 

Planificat a fi 
realizat pe anul 

2019 

1.Asigurarea pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate 
1. Modernizare DJ 121A Boroşneu 
Mare -Valea Mare-Întorsura 
Buzăului 
Val. totală 26.368.854 lei termen 
finalizare 2020 

2019  

2. Modernizare DJ 103B lim, jud. 
Bv-Ozun-Chilieni Val. totală 
18.001.029 lei  
Termen finalizare 2020 

2019  

3. Reabilitare pod şi modernizare DJ 
121A, Moacşa-Pădureni val. totală de 
3.677.000 lei 
Termen finalizare 2020 

 

4. Reabilitare pod pe DJ 121A, 
Moacşa-Pădureni val. totală de 
4.198.809 lei 
Termen finalizare 2020 

 

1.  Transport, drumuri: 
modernizare/reabilitare drumuri 
comunale, judeţene, străzi, zone 
pietonale, poduri, pasaje piste biciclete 

5. Înlocuire podeţ pe DJ 121A, val. 
totală de 867.633 lei 
Termen finalizare 2019 

Consiliul Judeţean 
Covasna 
Consiliile locale 
Prin Programul PNDL 

2019 
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6. Demolare pod vechi şi construire 
pod nou peste Pârâul Aita, val. totală 
de 6.240.290 lei 
Termen finalizare 2019 

 

7. Reabilitare drum judeţean 
„Interjudeţean Covasna-Harghita DJ 
131 Km 22+830-38+621” – val. 
totală 47.139.094 lei 
Termen de finalizare 2020 

 

8. Reabilitare drum judeţean 
„Interjudeţean Covasna-Braşov” de 
la DN 12 la DN 13 prin Malnaş Băi, 
Baraolt, Augustin şi Măieruş – 
tronson Covasna – val. totală de 
87.979.665 lei 
Termen de finalizare 2020 

Consiliul Judeţean 
Covasna 
Consiliile locale 
Proiecte prin POR 2014-
2020 
 

2019 

 

9. Modernizare str. Laszlo Ferenc 
etapa III – termen finalizare 2019 

Trim. II 2019  

10. Modernizare str. Vulturilor Trim. IV 2019  
11. Modernizare str. Kökenes – 
termen finalizare 2019 

Trim.IV 2019  

12. Modernizare str. Ceferiştilor - 
termen finalizare 2019 

Trim. I 2019  

13. Reabilitare drum şi trotuare sat 
Chilieni - termen finalizare 2019 

Trim. IV 2019  

14. Reabilitare drum şi trotuare sat 
Coşeni - termen finalizare 2019 

Trim. IV 2019  

15. Modernizare str. Jozsef Attila, 
etapa III 

Trim.IV 2019  

16. Reparaţii capitale pod Gabor 
Aron şi realizare balustrade - termen 
finalizare 2019 

Trim. IV 2019  

17. Reabilitare str. Vasile Goldiş - 
termen finalizare 2019 

Primăria Sf. Gheorghe 

Trim. IV 2019  
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18. Reabilitare str. Stadionului - 
termen finalizare 2019 

Trim. IV 2019  

19. Modernizare str. Varadi Jozsef de 
la str. Horea, Cloşca şi Crişan 

Trim. II 2019  

20. Modernizare str. Dealului - 
termen finalizare 2019 

 

21. Modernizare str. Puskas Tivadar 
între str. 1 Decembrie 1918 şi str. 
Daliei  - termen finalizare 2019 

 

22. Modernizare str. Andrei Şaguna - 
termen finalizare 2019 

 

23. Reabilitare str. Crângului - 
termen finalizare 2019 

 

24. Modernizare str. Banki Donat 
între str. Fabricii şi str. Kriza Janos - 
termen finalizare 2019 

 

25. Reabilitare str. Pârâului - termen 
finalizare 2019 

 

26. Reabilitare str. Berzei, între str. 
Primărverii şi str. Brazilor - termen 
finalizare 2019 

Trim. IV 2019 

 

27. Drum de acces L=235 m, până la 
sala de posrt cu 3000 locuri - termen 
finalizare 2019 

Trim. III 2019  

28. Execuţie lucrări – Modernizare 
str. 1 Decembrie 1918 (între B-dul 
Grigore Bălan şi str. Nicolae 
Bălcescu) 

Trim. IV 2019  

29. Execuţie lucrări – Modernizare 
str. Sporturilor (între străzile 1 
Decemrie şi Nuferilor) 

Trim. IV 2019  

2.  Eficienţă energetică a clădirilor publice, 
investiţii în iluminat public 

1. Actualizare documentaţie şi 
depunere proiecte conform Ghid 
finanţare POR Axa 3.1. 2014-2020 

2019  
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pentru: termen finalizare 2020 
1.1 Reabilitare termică Grădiniţa cu 
Program Prelungit „Panseluţa” 

 

1.2. Reabilitare termică Grădiniţa de 
copii „Gulliver” str. Dealului  

 

1.3. Reabilitare termică Liceul de 
Artă „Plugor Sandor” – clădirea nouă 
  

 

1.4. Reabilitare termică Colegiul 
„Mihai Viteazul” – internat şi sala de 
festivităţi 

 

1.5. Reabilitarea Grădiniţei din str. 
Korosi Csoma Sandor 

 

1.6 Eficientizare sistem de iluminat 
public în mun. Sf. Gheorghe Lot 1 – 
proiectare şi execuţie lucrări  

 

1.7. Eficientizare sistem de iluminat 
public în mun. Sf. Gheorghe Lot 2 – 
proiectare şi execuţie lucrări 

 

1.8. Reabilitare/extindere iluminat 
public reţea stradală Chilieni şi 
Coşeni -proiectare şi execuţie lucrări 

Primăria Sf. Gheorghe 2019 

 

1. Servicii de audit pentru proiectul 
„Extinderea sistemelor de apă şi apă 
uzată în localităţile aparţnătoare 
municipiilor Sf. Gheorghe, Tg. 
Secuiesc şi oraşelor Covasna, 
Întorsura Buzăului” – val estimată a 
investiţiei 4.500,00 lei fără TVA 
 

31.12.2019  3.  Sectorul apă-canalizare: 
construirea/reabilitarea reţelelor de 
canalizare şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate care asigură colectarea şi 
epurarea încărcării organice 
biodegradabile în aglomerări mai mari 
de 2000 locuitori, acordându-se 
prioritate aglomerărilor cu peste 10.000 
locuitori 2. Canalizare menajeră în localităţile 

aparţinătoare municipiului Sf. 
Gheorghe – etapa 2 Coşeni – val. 
estimată a investiţiei 425.298,47 lei 

Operator Regional 
Gospodăria Comunală 
SA Sf. Gheorghe  

Trim. II 2019  



 37 

fără TVA 
3. Lucrări prioritare de extindere a 
reţelei de alimentare cu apă în oraşul 
Covasna – val. estimată 302.172,19  
lei fără TVA 

31.12.2019  

4. Reabilitare şi extindere reţele apă 
şi canal, staţii de pompare ape uzate 
şi conducte refulare  - Aglomerarea 
Întorsura Buzăului – val. estimată a 
investiţiei 8.542.452,71 fără TVA 

31.12.2019  

5.Lucrări prioritare de extindere a 
reţelei de alimentare cu apă şi 
canalizare în municipiul Tg. 
Secuiesc, jud. Covasna – val. 
estimată 6.197.344,91 lei fără TVA 

31.12.2019  

6. Servicii de audit pentru proiectul 
„Fazarea proiectului Extinderea şi 
modernizarea sistemelor de apă şi 
apă uzată în judeţul Covasna” – val. 
estimată 30.000,00 lei fără TVA 

31.12.2019  

7. Servicii de publicitate pentru 
proiectul „Fazarea proiectului 
Exttinderea şi modernizarea 
sistemelor de apă şi apă uzată în 
judeţul Covasna” – val. estimată 
8.460,00 lei fără TVA 

31.12.2019  

8. Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei 
de finanţare şi a documentaţiilor de 
atribuire pentru proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă şi 
apă uzată în judeţul Covasna” – val. 
estimată 5.800.000,00 lei fără TVA 

31.12.2019  

9. Asistenţă tehnică pentru 
supervizarea lucrărilor „Extinderea 

31.12.2019  
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sistemelor de apă şi apă uzată în 
localităţile aparţinătoare municipiilor 
Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc şi 
oraşelor Covasna, Întorsura 
Buzăului” – val. estimată 45.000,00 
lei fără TVA 
10. Asistenţă tehnică pentru 
supervizarea lucrărilor fazate din 
cadrul proiectului „Extinderea şi 
modernizarea sistemelor de apă şi 
apă uzată în judeţul Covasna” – val. 
estimată 34.472 lei fără TVA 

31.12.2019  

11. Achiziţie sisteme de clorinare în 
cadrul proiectului "Extin„erea 
sistemelor de apă şi apă uzată în loc 

31.12.2018  

4.  Sport – construcţie/modernizare baze 
sportive pentru sport de masă şi de 
performanţă 

1. Construire complex 
multifuncţional Stadionul Mic – 
termen de finalizare Trim. IV 2019 

Primăria Sf. Gheorghe 2019  

2. Creşterea procentului de proprietăţi cadastrate şi înregistrate de la 40% în prezent la 80% locuinţe şi 100% terenuri agricole 
1. Verificarea şi recepţia 
documentaţiilor cadastrale în vederea 
înscrierii în cartea funciară 

 

2. Avizarea, verificarea şi recepţia 
după caz, a lucrărilor de specialitate 

 

3. Avizarea şi monitorizarea 
activităţii de scoatere definitivă sau 
temporară a terenurilor din circuitul 
agricol, conform prevederilor legale 

 

1.  Aplicarea legislaţiei din domeniul 
cadastrului şi publicităţii imobiliare - 
Avizarea şi recepţia documentaţiilor de 
specialitate 

4. Monitorizarea şi evidenţa tuturor 
schimbărilor categoriilor de folosinţă 
ale terenurilor agricole şi neagricole 
la nivelul teritoriului administrativ al 
judeţului 

O.C.P.I. Covasna 31.12.2019 

 

2.  Înscrierea în cărţile funciare a actelor 1. Asigurarea înscrierii drepturilor de O.C.P.I. Covasna 31.12.2019  
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proprietate şi a celorlalte drepturi 
reale ce se constituie, se transmit, se 
modifică sau se sting, la cererea 
titularului dreptului, a notarului 
public ori a celorlalte persoane 
interesate  
2. Asigurarea înscrierii altor raporturi 
juridice, drepturi personale, 
interdicţii, incapacităţi şi litigii 
judiciare în legătură cu bunul imobil 

31.12.2019  

3. Asigurarea înscrierii căilor de atac 
împotriva înregistrărilor de carte 
funciară 

31.12.2019  

juridice constitutive, translative, 
declarative 

4. Dispune prin încheiere, asupra 
cererilor de înscriere în cartea 
funciară, pe baza documentaţiilor 
cadastrale şi a celorlalte acte 
justificative 

31.12.2019  

3.  Întocmirea titlurilor de proprietate 1. Completarea, modificarea, 
inventarierea şi arhivarea digitală a 
titlurilor de proprietate emise de 
Comisia Judeţeană de fond funciar 

O.C.P.I. Covasna 31.12.2019  

4.  Participarea la lucrările comisiei 
judeţene de fond funciar 

1. Verificarea din punct de vedere 
tehnic a documnetaţiilor depuse 

O.C.P.I. Covasna 31.12.2019  

5.  Inventarierea planurilor de parcelare 
întocmite de comisiile locale de fond 
funciar 

1. Verificarea şi introducerea 
planurilor de parcelare în baza de 
date 

O.C.P.I. Covasna 31.12.2019  

  
CAP. IX POLITICI AGRICOLE ŞI DE DEZVOLTARE RURALĂ 

Nr. 
crt. 

Direcţia de acţiune Acţiunea Cine răspunde Termen de 
realizare 

Planificat a fi 
realizat pe anul 

2019 

1. Acordarea în timp util a subvenţiilor în agricultură 
1.  Susţinerea financiară a agriculturii prin 1. Acordarea ajutorului de stat pentru A.P.I.A. – Centrul 31.12.2019 425 cereri iniţiale şi 
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motorina utilizată în agricultură 1275 cereri de plată 
2. Acordarea ajutorului de stat pentru 
ameliorarea raselor de animale 

31.12.2019 20 cereri 
programe şi bugete multianuale - 
Sprijinirea producătorilor agricoli din 
bugetul naţional în sectorul zootehnic 

3. Reforma în domeniile proprietăţii 
prin unele măsuri adiacente – renta 
viageră 

Judeţean Covasna 

31.12.2019 Reanalizări dosare 
120 şi utilizare 
carnete 375 

1. Acordarea ajutorului comunitar 
pentru furnizarea produselor în 
instituţii şcolare şi a măsurilor 
adiacente 

31.12.2019 1 cerere 2.  Scheme de plăţi din FEGA 

2. Aplicarea Programului Naţional 
Apicol 

A.P.I.A. Covasna – 
Centrul Judeţean 
Covasna 

31.12.2019 40 cereri 

1. Acordarea ajutoarelor de stat 
pentru realizarea angajamentelor 
asumate voluntar în favoarea 
bunăstării păsărilor 

31.12.2019 2 cereri 

2. Acordarea ajutoarelor de stat 
pentru realizarea angajamentelor 
asumate voluntar în favoarea 
bunăstării porcinelor 

4 cereri şi 12 
decontări 

3.  Scheme de plăţi FEADR 

3. Sprijin pentru prima impadurire 

A.P.I.A. Covasna – 
Centrul Judeţean 
Covasna  

31.12.2019 

1 proiect 
4.  Preluarea, procesarea, verificarea, 

autorizarea cererilor unice 2019. 
Efectuarea controlului administrativ, 
autorizare 2018 

1. Punerea in aplicare a O.M.A.D.R. 
nr. 619/2015 

A.P.I.A. Covasna- 
Centrul Judeţean 
Covasna 

30.06.2019 
 

900 cereri de 
autorizat Campania 
2019 
900 cereri de preluat 
şi gestionat 

1. Verificarea în teren ca urmare a 
controlului administrativ a blocurilor 
fizice supradeclarate de fermierii care 
au depus cereri SAPS 2019 

15.05.2019  

2. Instruirea personalului 
privind controlul pe teren, utilizarea 
GPS-ului, utilizarea SIVGIS 

3 zile /2019 
 

10 persoane 

5.  Verificarea în teren a datelor declarate 
de către fermieri în cererea de sprijin şi 
respectarea condiţiilor de eligibilitate 

3. Verificarea şi controlul 

A.P.I.A. Covasna- 
Centrul Judeţean 
Covasna 
Serviciul control teren 

01.07- Conform eşantionării 
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eşantionului de control şi 
supracontrol, verificare care cuprinde 
mai multe etape: 
a) Verificarea preliminară la birou a 
eligibilităţii suprafeţei tuturor 
parcelelor agricole, hărţilor, 
ortofotoplanurilor şi schiţelor 
fermierului; 
b) O inspecţie fizică în teren a unui 
eşantion cuprinzând cel puţin 50% 
din numărul total de parcele agricole 
eligibile declarate şi verificarea 
respectării Bunelor Condiţii Agricole 
şi de Mediu – GAEC, pe parcelele 
fermierului 
c) Controlul calităţii materialelor 
obţinute în timpul controlului pe 
teren (raportul de control) 
d)Transmiterea materialelor 
rezultate în urma controlului pe teren 
e) Supracontrolul 

01.10.2019 din luna iunie 2019 

4.Verificarea şi validarea rezultatelor 
măsurătorilor în SIVGIS, 
introducerea rezultatelor controalelor 
în baza de date 

01.10-
31.12.2019 

Conform eşantionării 
din luna iunie 2019 

5. Verificarea GAEC 4 (privind 
acoperirea terenurilor agricole cu 
culturi de toamnă 20% din suprafaţa 
arabilă totală a fermei) 

01.11.2019-
31.12.2019 

Conform eşantionării 
din luna iunie 2019 

6. Controlul pe teren pentru 
cerinţele care se verifică în perioada 
de primăvară 

A.P.I.A. Covasna – 
Centrul Judeţean 
Covasna 

31.03.2019 - 

6.  Măsuri de sprijin pentru fermieri 
finanţate din Fondul European pentru 

1. Finalizarea autorizării plăţilor 
SAPS pentru Campania 2018 

A.P.I.A. Covasna – 
Centrul Judeţan 

30.06.2019 1250 dosare 
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2. Primirea şi înregistrarea cererilor 
de sprijin direct pe suprafaţa SAPS 
Campania 2019 

15.05.2019 13000 cereri 

3. Introducerea cererilor de 
modificare a cererilor SAPS şi a 
documentelor ulterioare (contracte 
pentru sfecla de zahăr, culturi 
energetice, etc.) 2019 

30.05.2019 500 reri 

4. Soluţionarea cazurilor de 
supradeclarare a blocurilor fizice şi 
operarea corecţiilor în baza de date 
IACS (Sistem Integrat de 
Administrare şi Control) 2019 

15.10.2019 1200 cereri 

5. Începerea autorizării pentru plata 
avansului către fermierii care au 
depus cereri de plată în cadrul 
schemei de plată unică pe suprafaţă – 
Campania 2019 

30.11.2019 13.000 cereri 

Garantare în Agricultură (FEGA) ca 
Plăţi Directe pe Suprafaţă SAPS 
(Schema de Plată Unică pe Suprafaţă), 
din Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare, precum şi Măsuri de sprijin 
finanţate din bugetul de stat ca Plăţi 
Naţionale Directe Complementare 
(PNDC) 

6. Începerea autorizării plăţilor SAPS 
– Campania 2019 

Covasna 

01.12.2019 12.000 fermieri 

2. Refacerea şi extinderea sistemului de irigaţii 
1. Irigaţii în cadrul amenajării Câmpu 
Frumos pe o suprafaţă amenajată de 
1361 ha deţinută de către OUAI Sf. 
Gheorghe şi OUAI Ghidfalău 

Trim. II-III 
2019 

 1.  Asigurarea sursei de apă pentru irigaţii 
până la staţiile de punere sub presiune 

2. Investiţia „Reabilitare Staţie de 
pompare de bază SPB Ghidfalău – 
Amenajarea de irigaţii Câmpu 
Frumos” jud. Covasna, avizată de 
M.A.D.R. Executrea lucrări 

A.N.I.F. – Unitatea de 
Administrare Covasna 

2019  

3. Creşterea absorbţiei fondurilor europene 
1. Implementarea tehnică a 
proiectelor PNDR 2014-2020 

 1.  Aplicarea unor scheme eficiente de 
finanţare a agriculturii în termene 
concrete - verificare cereri de finanţare 

O.J.F.I.R. Covasna 
Conform procedurii 

31.12.2019 
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- verificare solicitări de modificare 
contract 

 

- verificare dosare de achiziţii  
- verificare dosare cereri de plată  
2. Popularizarea măsurilor pentru 
accesarea fondurilor europene privid 
instalarea tinerilor fermieri si 
dezvoltarea fermelor mici 

95 acţiuni 

3. Asistenţă la intocmirea proiectelor 

31.12.2019 

20 actiuni 
4. Asistenţă în derularea proiectelor 
contractate 

31.12.2019 30 proiecte 

5. Promovarea in randul fermierilor a 
programelor de minimis: program de 
sustinere tomate in spatii protejate, 
program ajutor de minimis 
comercializare lână, program sprijin 
suine rasele Bazna şi Mangaliţa, 
program de investiţii pentru 
înfiinţarea centrelor de colectare 
şi/sau prelucrare a laptelui în zona 
montană, programul de finanţare 
pentru achiziţionare abatoare mobile 

31.12.2019 55 acţiuni 

6. Realizarea cursurilor de instruire a 
beneficiarilor măsurilor din PNDR 
2014-2020, Măsura 10 – Agromediu 
şi climă şi Măsura 11- Agricultura 
ecologică 

Directia pentru 
Agricultura Covasna 

31.12.2019 190 acţiuni 

4. Stimularea producţiei vegetale şi zootehnice 
1. Controale şi inspecţii fitosanitare 31.12.2019 80 controale 

800 inspecţii 
1.  Exercitarea controalelor sanitar-

veterinare şi fitosanitare în conformitate 
cu reglementările stabilite cu autorităţile 
corespondente din UE 

2. Eliberare certificate de 

Oficiul Fitosanitar 
Covasna 

Trim. I-II 2019 8 certificate eliberate 
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înregistrare, autorizaţii, atestate 
profesionale 

42 prelungite, vizate 

3. Prelevări probe şi inspecţii 31.12.2019 169 
4. Control tehnic în producerea şi 
valorificarea legumelor, fructelor 

31.12.2019 150 controale 

5. Control tehnic viniviticol 31.12.2019 80 controale 
6. Activitatea de inspecţie în 
domeniul Organismelor modificate 
genetic şi monitorizare culturi de soia 
convenţională 

31.12.2019 40 controale în 
fuincţie de numărul 
producătorilor 
agricoli cultivatori de 
soia 

8. Control tehnic al fertilizanţilor 31.12.2019 30 controale 
9. Inspecţie tehnică depozite de 
cereale 

31.12.2019 25 controale 

10. Control tehnic industria 
alimentară 

31.12.2019 80 controale 

11. Control tehnic pentru agricultura 
ecologică 

Direcţia pentru 
Agricultură Covasna 

31.12.2019 40 controale în 
funcţie de eşantion 
control transmis de 
MADR 

12. Farmacovigilenţă, control oficial 
sănătate animală şi nutriţie animală 
prin:  

 

– controale la depozite de 
medicamente de uz veterinar, 
farmacii veterinare, cabinete 
veterinare concesionate şi cabinete 
veterinare particulare, controale la 
exploataţii de bovine, porcine, păsări, 
ovine, cabaline, unităţi de 
acvacultură 

 

13. Respectarea legislaţiei sanitare 
veterinare în vigoare privind 
producerea, depozitarea şi 

D.S.V.S.A. Covasna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.12.2019 
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comercializarea materiilor prime 
furajere, furajelor combinate, 
aditivilor, premixurilor pentru 
animale de interes economic – 
controale efectuate la FNC, depozite 
de furaje, magazine de furaje, 
transportatori de furaje, intermediari 
în comerţul cu furaje 
14. Respectarea legislaţiei sanitare 
veterinare privind depozitarea, 
utilizarea/distrugerea subproduselor 
de origine animală nedestinate 
consumului uman RG CE1069/2009 
şi 142/2011 şi Ordinul 80/2005 – 
controale efectuate la unităţi de 
depozitare SNCU, unităţi de 
incinerare SNCU sau unităţi de 
producere a hranei pentru animale de 
companie, adăpost pentru câini 

 

15. Controlul cerinţelor legale în 
materie de gestionare privind 
siguranţa alimentară (SMR 4-5), 
identificarea şi înregistrarea 
animalelor (SMR 6-8) şi bolile 
animalelor (SMR9) 

 

16. Domeniul biocide – controale 
efectuate la distribuitori, utilizatori 
profesionali, utilizatori industriali de 
produse biocide 

31.12.2019  

17.Control siguranţa alimentelor de 
origine animală şi non-animală 

31.12.2019  

- prevenire şi control al bolilor la 
animale, prevenirea transmiterii 
bolilor de la animale la om,  

 
 
 
 
D.S.V.S.A. Covasna 

31.12.2019  
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- program cifric reziduuri alimente de 
origine animală – respectarea şi 
detectarea nivelurilor maxime admise 

31.12.2019  

- program cifirc contaminanţi 
reziduuri de pesticide din şi de pe 
alimente de origine animală - 
respectarea si detectarea nivelurilor 
maxime admise  

31.12.2019  

1. Supravegherea stării de sănătate a 
efectivelor de animale  

31.12.2019 45500 tuberculinări 
55109 examene 
serologice cabaline, 
porcine, ovine, 
bovine, păsări 
141 examene 
virusologice 
485480 acţiuni 
imunoprofilactice 
cabaline, bovine, 
ovine, carnasiere 
domestice, păsări 
domestice 
31022 inspecţii în 
exploataţii agricole 
280 controale privind 
bunăstarea şi 
biosecuritatea în 
ferme 
48 controale la 
circumscriptii 
sanitar-veterinare 
concesionate 

2.  Dezvoltarea zootehniei şi creşterea 
ponderii acesteia în totalul producţiei 
agricole 

2. Respectarea legislaţiei sanitar-
veterinare din domeniul protecţiei şi 
bunăstării animalelor – măsura 215 

D.S.V.S.A. Covasna 

31.12.2019 4 controale 
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porcine şi păsări – control şi 
întocmirea fişelor de inspecţie la 
fermele de porcine şi păsări 
autorizate care au solicitat subvenţii 
pentru Măsura 215, M14 
3. Respectarea legislaţiei sanitar-
veterinare din domeniul import-
export şi comerţ intracomunitar 
animale şi subproduse de origine 
animală – control, certificare şi 
monitorizare import-export şi comerţ 
intracomunitar cu animale vii şi 
produse de origine animală 

31.12.2019 180 controale, 
certificare şi acţiuni 
de monitorizare 

4. Evaluarea unităţilor supuse 
controlului sanitar-veterinar şi pentru 
siguranţa alimentelor pentru 
încadrarea acestora pe categorii de 
risc (I,II,III) – întocmirea fişelor de 
evaluare şi încadrarea unităţilor 
autorizate şi înregistrate pe categorii 
de risc scăzut (I), mediu(II), mare 
(III) 

31.12.2019 240 fişe de evaluare 

5. Autorizarea şi înregistrarea 
unităţilor/activităţilor supuse 
controlului sanitar-veterinar şi pentru 
siguranţa alimentelor – întocmirea 
autorizaţiilor şi certificatelor de 
înregistrare sanitare veterinare pentru 
unităţile/activităţile suspuse 
controlului sanitar-veterinar şi pentru 
siguranţa alimentelor şi a mijloacelor 
de transport produse şi animale vii 

31.12.2019 750 autorizaţii şi 
certficate sanitar-
veterinare 

6. Catagrafia unităţilor/activităţilor 
autorizate şi înregistrate sanitar-

D.S.V.S.A. Covasna 

31.12.2019 750 
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veterinar şi pentru siguranţa 
alimentelor 
7.Emiterea ordonanţelor de 
suspendare sau de interzicere a 
activităţilor înregistrate sau 
autorizate sanitar-veterinar 

31.12.2019 30 ordonanţe 

8. Auditarea unităţilor autorizate 
sanitar-veterinar şi pentru siguranţa 
alimentelor ocnform Ordin 57/2010 

31.12.2019 40 unităţi 

9. Individualizarea animalelor – 
identificarea şi înregistrarea 
animalelor din speciile bovine, ovine, 
caprine, suine 

31.12.2019 24000 bovine 
75000 ovine 
1200 caprine 
30000 suine 

10. Inspecţia animalelor în 
exploataţii – coordonarea verificării 
animalelor din exploataţii din punct 
de vedere a sănătăţii acestora şi 
corelarea cu efectivele existente în 
Baza naţională de date 

31.12.2019 Verificarea a 14000 
exploataţii 
nonprofesionale cu 
animale  

5.  Pregătirea lucrătorilor din agricultură  
1.  Formare profesională  1. Adaatarea ciclului de învăţământ 

profesional şi mediu agricol la 
nevoile agriculturii – organizarea 
cursurilor de calificare pentru 
producătorii agricoli 

Direcţia pentru 
Agricultură Covasna 

31.12.2019 5 cursuri 

 
CAP. X POLITICI DE MEDIU. APELE ŞI PĂDURILE 

Nr. 
crt. 

Direcţia de acţiune Acţiunea Cine răspunde Termen de 
realizare 

Planificat a fi 
realizat pe anul 

2019 

1. Politica în domeniul gestionării infrastructurii de apă şi apă uzată 

1.  Gestionarea infrastructurii de apă şi 
canalizare 

1. Urmărirea şi verificarea stadiului  
proiectelor de modernizare a 
infrastructurii de apă 

A.P.M. Covasna 
GNM Covasna 

2019 2 raportări alimentare 
cu apă APM 
Covasna 
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potabilă/canalizare  
2. Accesul la surse sigure de 
alimentare cu apă potabilă şi 
gestionarea apelor uzate 

A.P.M. Covasna 
G.N.M. Covasna 

2019  

2.1 Controlul conformării 
indicatorilor de calitate monitorizaţi 
cu legislaţia de mediu, cu 
autorizaţiile de gospodărire a apelor 
şi de mediu la agenţii economici 

A.P.M. Covasna 
G.N.M. Covasna 

2019 68 controale G.N.M. 
Covasna 

2.2. Verificarea stadiului de 
implemenetare a proiectului regional 
„Extindere şi modernizarea 
infrastructurii de apă potabilă/uzată 
în jud. Covasna” finanţat prin POS 
Mediu 

G.N.M. Covasna 2019  

2.3. Acte de reglementare emise 
privind infrastructura de apă potabilă 

A.P.M. Covasna 2019  

2.4. Control tehnic de specialitate 
pentru verificarea conformării unui 
proces sau a unei instalaţii cu 
cerinţele legale din domeniul 
managementului resurselor de apă 

S.G.A. Covasna 2019  

2. Politica în domeniul gestionării deşeurilor şi substanţelor periculoase 
1. Verificarea şi urmărirea 
cantităţilor de deşeuri menajere pe 
depozitele care beneficiază de 
perioada de tranziţie, respectiv 
depozitele din Sf. Gheorghe,Tg. 
Secuiesc, sat Leţ în vederea atingerii 
ţintelor pentru reducerea cantităţilor 
de deşeuri biodegradabile 

G.N.M. Covasna 2019 7 controale 1.  Managementul deşeurilor şi substanţelor 
periculoase 

2. Verificarea şi monitorizarea 
operatorilor economici colectori de 
deşeuri 

A.P.M. Covasna 
G.N.M. Covasna 

2019  
112 controale 
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3. Verificarea colectării selective a 
fluxurilor de deşeuri specifice 
(DEEE, ambalaje, VSU, uleiuri 
uzate, baterii/acumulatori, deşeuri 
din activităţi medicale, PCB) 

G.N.M. Covasna Trim. I-IV 
2019 

2 controale 

4. Raportarea datelor privind 
colectarea/tratarea deşeurilor de 
echipamente electrice şi electronice 
(DEEE) 

Trim. IV 2019 1 raportare 

5. Raportarea datelor privind 
ambalajele şi deşeurile de ambalaje, 
privind vehiculele scoase din uz, 
uleiurile uzate, colectarea deşeurilor 
de baterii şi acumulatori, situaţia 
echipamentelor cu conţinut de 
bifenili policloruraţi şi ale altor 
compuşi similari (PCB), statistica 
deşeurilor 

2019 5 raportări 

6. Aprobare formulare transport 
deşeuri periculoase 

2019 În funcţie de 
solicitări 

7. Eliberare permise aplicare nămol 
din staţiile de epurare în agricultură 

A.P.M. Covasna 

2019 În funcţie de 
solicitări 

8. Verificarea implementării 
proiectului regional „Management 
integrat al deşeurilor în judeţul 
Covasna” finanţat prin POS Mediu 

G.N.M. Covasna 2019  

9. Verificarea agenţilor economici 
care folosesc în procesul de producţie 
chimicalele 

G.N.M. Covasna Trim. I-IV 
2019 

8 controale 

3. Program pentru gestionarea siturilor contaminate 
1.  Gestionarea siturilor contaminate 1. Actualizarea inventarului siturilor 

contaminate/potenţial contaminate 
A.P.M. Covasna Trim. IV 2019 1 raportare 

4. Reducerea poluării şi îmbunătăţirea calităţii aerului 
1.  Controlul poluării industriale 1. Reglementarea, inspectarea şi A.P.M. Covasna 2019 7 controale G.N.M. 
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verificarea reglementării permanentă 
a activităţilor agenţilor economici 
aflate sub incidenţa directivelor 
COV, SEVESO, IPPC 

G.N.M. Covasna Covasna 

2. Monitorizarea, inspectarea şi 
verificarea monitorizării operatorilor 
economici aflaţi sub incidenţa 
legislaţiei privind stabilirea cerinţelor 
tehnice pentru limitarea emisiilor 
COV rezultaţi din depozitarea, 
încărcarea, descărcarea şi distribuţia 
benzinei la terminale şi staţiile de 
benzină 

A.P.M. Covasna 
G.N.M: Covasna 

2019 4 raportări APM 
 

3. Reglementarea activităţilor 
agenţilor economici a căror activităţi 
se supun procedurii de autorizare 

A.P.M. Covasna 2019  

4. Realizarea evaluării impactului 
asupra mediului pentru investiţiile cu 
un potenţial impact asupra mediului 
aflate în faza obţinerii acordului de 
mediu 

A.P.M: Covasna 2019  

5. Participarea la şedinţele CAT şi 
realizarea evaluării de mediu înaintea 
aprobării activităţilor, planurilor şi 
programelor care pot avea efect 
semnificativ asupra mediului (SEA) 

APM Covasna 
GNM- CJ Covasna 

31.12.2019  

1. Realizarea raportului judeţean 
anual privind starea mediului 

APM Covasna Trim. III 2019 1 inventar 

2. Monitorizarea calităţii aerului la 
nivelul judeţului (PM 10, CO, NOx, 
SO2, O3, BTEX) prin staţia automată 
de monitorizare a calităţii aerului 

APM Covasna 31.12.2019 365 determinări 

2.  Monitorizarea şi îmbunătăţirea calităţii 
aerului 

3. Monitorizarea calităţii aerului 
(pulberi sedimentabile) 

APM Covasna 31.12.2019 120 determinări 
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4. Monitorizare zgomot şi servicii APM Covasna 31.12.2019 75 determinări 
5. Monitorizarea radioactivităţii la 
nivelul judeţului pin staţia automată 
de monitorizare a debitului de doză 
gama absorbită din aer 

APM Covasna 31.12.2019 365 determinări 

6. Monitorizarea proiectului 
„Rumeguş 2000”, Centrală termică 
pe biomasă Întorsura Buzăului – 
controlul respectarii indicatorilor 
impusi prin autorizatia de mediu si 
legislatia de mediu in vigoare 

GNM – CJ Covasna 
 

31.12.2019  

5. Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii 
1. Verificarea stării habitatelor şi a 
speciilor protejate şi pagubele 
produse de acestea din cadrul ariilor 
naturale protejate în timpul 
inspecţiilor 

GNM – CJ Covasna 31.12.2019 12 verificări 
5 controale 

2. Inspecţii în ariile protejate, precum 
şi verificarea persoanelor fizice sau 
juridice pentru desfăşurarea 
activităţilor de recoltare, capturare 
şi/sau achiziţie şi comercializare de 
plante şi animale din flora şi fauna 
sălbatică, precum şi cele care 
realizează investiţii în ariile protejate 

GNM – CJ Covasna 31.12.2019 5 controale 

3. Analizarea documentaţiilor şi 
emiterea autorizaţiilor de mediu la 
solicitarea persoanelor fizice sau 
juridice pentru desfăşurarea 
activităţilor de recoltare, capturare 
şi/sau achiziţie şi comercializare de 
plante şi animale din flora şi fauna 
sălbatică 

APM Covasna 31.12.2019  

1.  Conservarea biodiversităţii şi 
managementul durabil al resurselor 
naturale 

4. Analizarea documentaţiilor şi APM Covasna 31.12.2019  
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emiterea actelor de reglementare 
pentru realizarea de investiţii şi de 
desfăşurare a unor activităţi în arii 
protejate şi situri „Natura 2000” 
5. Participarea la evaluarea pagubelor 
produse de speciile strict protejate  

APM Covasna 
 

31.12.2019  

6. Implementarea proiectului 
„Wolflife” privind conservarea celui 
mai reprezentativ eşantion Canis 
Lupus–implementarea  

APM Covasna  
Management proiect 

Trim. I 2019 10 acţiuni 

7. Verificare cereri tăiere/toaletare 
arbori în intravilan 

APM Covasna 31.12.2019  

6. Îmbunătăţirea calităţii vieţii pein asigurarea unui mediu sănătos în cadrul comunităţilor 
1. Urmărirea şi verificarea respectării 
legislaţiei privind spaţiile verzi în 
cadrul procedurii de reglementare a 
PUG/PUZ şi a proiectelor de 
investiţii 

APM Covasna 
GNM – CJ Covasna 

31.12.2019  1.  Ameliorarea mediului urban – 
extinderea suprafeţelor verzi cu rol de 
agrement 

2. Promovarea conceptului de 
dezvoltare durabilă/Plan Local de 
Acţiune pentru Mediu 

APM Covasna Semestrial 2 raportări 

7. Îmbunătăţirea gradului de conştientizare, informare, consultare şi participare a tuturor cetăţenilor în luarea deciziilor privind 
mediul 

1. Colaborarea cu Insp. Şcolar al jud. 
Covasna şi ONG-urile de mediu din 
judeţ pentru organizarea de acţiuni cu 
caracter educativ şi ecologic 

APM Covasna 
GNM- CJ Covasna 

31.12.2019 2 acţiuni APM 
Covasna 
 

2. Organizarea de campanii de 
informare şi conştientizare cu 
tematică de mediu 

APM Covasna 31.12.2019 2 acţiuni APM 

1.  Educaţie, cercetare, societate civilă şi 
colaborare internaţională 

3. Colaborare cu alte instituţii 
europene în proiecte de mediu 

APM Covasna 31.12.2019 12 acţiuni 

2.  Conştientizarea privind respectarea 
legislaţiei de mediu 

1.Asigurarea diseminării informaţiei 
de mediu şi de interes public şi 

APM Covasna 
GNM – CJ Covasna 

31.12.2019 48 informaţii afişate 
APM Covasna 
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furnizarea la cerere a informaţiilor de 
interes public şi de mediu conform 
legislaţiei în vigoare 

  

2. Transmiterea către mass-media 
locală, a comunicatelor de presă, pe 
diverse domenii de interes în 
domeniul protecţiei mediului 

APM Covasna 
GNM – CJ Covasna 

31.12.2018 4 comunicate de 
presă APM Covasna 
1 comunicat GNM – 
CJ Covasna 

3. Organizarea conferinţelor de presă APM Covasna 
GNM – CJ Covasna 

31.12.2019 2 conferinţe de presă 
APM Covasna 

4. Întărirea cooperării cu societatea 
civilă  - participarea cetăţenilor la 
dezbaterile publice organizate de 
APM Covasna cu ocazia 
reglementării activităţilor în 
domeniul protecţiei mediului 

APM Covasna 
 

31.12.2019  

5. Verificarea sesizărilor cetăţenilor 
şi participarea când este cazul la 
dezbaterile publice organizate de 
APM Covasna cu ocazia 
reglementării activităţilor în 
domeniul protecţiei mediului 

GNM – CJ Covasna 31.12.2019  

8. Prevenirea şi gestionarea inundaţiilor 
1. Sistematizare deponii Pr. Caşin 
aval Ruseni L=100 

Sem. I 2019  

2. Decolmatare canal scurgere R. 
Negru mal drept zona Natura Parc 
L=120 m 

Sem. II 2019  

3. Decolmatare Pr. Lisnău amonte 
confluenţa cu R. Negru L=300 m 

Sem. I 2019  

4. Decolmatare Pr. arcuş, aval pod 
DN 12, L=700 m 

Sem. I 2019  

5. Decolmatare Pr. Sîncraiu aval pod 
DJ112E, L=450m 

2019  

1.  
 
 

Amenajarea bazinelor hidrografice în 
scopul diminuării efectelor inundaţiilor 
şi ale secetei hidrologice - lucrări de 
întreţinere şi reparaţii a construcţiilor 
hidrotehnice cu rol de apărare împotriva 
inundaţiilor 

6. Decolmatare Pr. Hăghig aval pod 

S.G.A. Covasna 

2019  
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Str. Aurel Vlaicu, L=500m 
7. Consolidare vegetativă pe 2 
rânduri Pr. Sîmbrezii, zona staţia de 
epurare Sf. Gheorghe, L=60m 

Sem. I 2019  

8. Consolidare vegetativă Pr. Belinul 
Mare, aval pod forestier L=45 m 

Sem. I 2019  

9. Decolmatare pr. Belinul Mare, 
amonte şi aval pod beton centru 
L=240m 

2019  

10. Sistematizre deponii Râul Negru 
aval Catalina L=350 m 

Sem. I 2019  

11. Consolidare vegetativă pe 2 
rânduri Râul Negru, aval Catalina 
L=100m 

Sem. I 2019  

12. Decolmatare Râul Negru amonte 
de confluenţa cu Pr. Lemnia, L=1000 
m 

Sem. I 2019  

13. Decolmatare Pr. Zăbala de la 
confluenţa cu Râul Negru până la 
Tamşfalău L=3300 m 

Sem. II 2019  

14. Corecţie albie Râul Negru 
amonte pod lemn Sântionlunca 
L=120m 

S.G.A. Covasna 

Sem. II 2019  

15. Decolmatare Pr. Covasna 
intravilan  

Sem. II 2019  

16. Aducere la cota dig mal drept 
Râul Negru înc. 7+9, loc. Tinoasa, 
L=300m 

2019  

17. aducere la cota dig mal drept 
Râul Negru, loc. Catalina, L?400m 

Sem. I 2019  

18. Aducere la cota dig mal drept 
Râul Negru, înc. 13, localitatea 
Hătuica, L=300m 

Sem. II 2019  

19. Aducere la cota dig mal drept 

S.G.A. Covasna 

Sem.II 2019  
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Râul Negru, înc. 27, localitatea 
Comolău L=1km 
20. Aducere la cota dig mal drept 
Râul Negru, înc. 18 şi 16, zona 
Surcea în 7 puncte L=420m 

2019  

21. Aducere la cota dig mal drept 
Râul Negru, loc. Băcel, L=30m 

Sem. I 2019  

22. Aducerea la cota dig mal drept 
Pr. Tărlung, loc. Băcel L=150m 

2019  

23. Consolidare cu piatră Râul Olt, 
mal drept amonte pod de lemn Olteni 
L=75 m 

Sem. II 2019  

24. Reparaţie subtraversare Pr. 
Tărlung, mal drept aval 5 m de 
puntea metalică, Loc. lunca 
Mărcuşului 

Sem. II 2019  

25. Lucrări de întreţinere şi reparaţii 
– decolmatarea canalelor de desecare 
în amenajările de descare 

A.N.I.F. – Unitatea de 
Administrare Covasna 

Trim. II-IV 
2019 

 

2.  Realizarea lucrărilor de amenajare 
complexă a bazinelor hidrografice 
torenţiale, precum şi împădurirea 
terenurilor degradate şi crearea de 
perdele forestiere 

1. Reconstrucţie ecologică forestieră 
pe terenuri degradate constituite în 
perimetrul de ameliorare Cormoş, 
com. Brăduţ 40 ha 

Grada Forestieră Braşov 
– Biroul Programe de 
finanţare pentru 
creşterea suprafeţelor de 
pădure 

2019 Contractare cu SC 
MIDAR SRL 
Completări curente 
pe 7,89 ha 
 

9. Protejarea şi gestionarea durabilă a pădurii şi faunei cinegetice.  
1. Menţinerea integrităţii forestiere - 
Împăduriri 

Direcţia Silvică Covasna Trim. II 2019 104 ha 

2. Eficientizarea actului de control 
privind respectarea regimului de 
utilizare a resurselor pădurii 

 

1.  Gestionarea durabilă a pădurilor  

2.1. Controale la ocoalele silvice 
privind respectarea fond regenerare, 
operări amenajamente şi controale 
fond 

Garda Forestieră Braşov 
 

2019 

110 controale 
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2.2. Verificarea instalaţii prelucrare 
material lemnos, exploatări 
forestiere, legalitate documente 
transport, sesizări 

180 controale 
instalaţii prelucrare 
material lemnos 
90 controale 
exploatări forestiere 
60 verificări 
legalitate documente 

3. Utilizarea durabilă a resurselor 
cinegetice  

 

3.1. Controale în fondurile cinegetice 12 controale 
3.2. Acţiuni de prevenire şi 
combatere braconaj 

4 controale 

3.3. Verificări evaluare trofee 50 verificări 
3.4. Controale acţiuni vânătoare, 
autorizaţii, respectare clauze 
contracte, îndeplinire criterii 
licenţiere 

7 controale acţiuni 
vânătoare, autorizaţii 
7 controale 
respectare clauze 
contracte 
9 controale 
îndeplinire criterii 
licenţiere 

3.5. Verificare reaşezare cotă recoltă 2 verificări 
3.6. Sesizări 

2019 

 
4. Gestionare durabilă a pădurilor   
4.1. Verificări acte de punere în 
valoare 

260 verificări 

4.2. Controlul anual al regenerărilor 12 
4.3. Aprobare devize împăduriri 12 devize 
4.4. Eliberare avize, acorduri, 
autorizări 

2019 

 

 
 
CAP. XI  POLITICI ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

Nr. Direcţia de acţiune Acţiunea Cine răspunde Termen de Planificat a fi 



 58 

crt. realizare realizat pe anul 
2019 

1. Asigurarea securităţii energetice naţionale 
1.  Creşterea calităţii energiei electrice 

furnizate şi a siguranţei în exploatare 
1.Îmbunătăţiri nivel de tensiune şi 
modernizări în vederea creşterii 
calităţii energiei electrice la 
consumatorii din zonă în localităţile 
Ojdula, Covasna zona PT24 şi PT41, 
Ozun, Dobolii de Jos, Dobârlău, 
Poian, Mărcuşa, Lunga, Turia, 
Mereni, Estelnic, Lemnia de Jos, 
Zagon 

S.D.E.E. Transilvania 
Sud – Sucursala de 

Distribuţie a Energiei 
Electrice Covasna 

2019  

 
 
 
 
 
CAP. XII  POLITICI PENTRU INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 

Nr. 
crt. 

Direcţia de acţiune Acţiunea Cine răspunde Termen de 
realizare 

Planificat a fi 
realizat pe anul 

2019 

1. Infrastructură rutieră de înaltă calitate 
1.  Asigurarea unui nivel calitativ european 

a reţelei de rumuri naţionale 
1.Elaborare SF, PAC şi obţinerea 
autorizatţei de construire pentru 
varianta de ocolire a municipiului Sf. 
Gheorghe – 2 ani perioada de 
implementare 

C.N.A.I.R. S.A. 
D.R.D.P. Braşov 

2019 În curs de proiectare 

 
CAP. XIII AFACERI INTERNE 
 

Nr. 
crt. 

Direcţia de acţiune Acţiunea Cine răspunde Termen de 
realizare 

Planificat a fi 
realizat pe anul 

2019 
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1.  Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa 
stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa transporturilor 

1. Dezvoltarea de politici coerente în 
domeniul prevenirii criminalităţii şi 
promovarea rolului activ al comunităţii 
şi cetăţeanului în asigurarea climatului 
de ordine şi siguranţă publică 

I.P.J. Covasna 31.12.2019  

1.1. Dezvoltarea parteneriatului 
interinstituţional şi cu societtaea civilă 
pentru eficientizarea activităţilor de 
prevenire a criminalităţii 

Semestrial/ 
anual 

 

1.2. Iniţierea şi implementarea la nivel 
naţional/regional/local a unor proiecte 
şi campanii destinate reducerii riscului 
de victimizare a populaţiei 

Semestrial/anu
al 

 

1.3. Elaborarea unor studii, cercetări şi 
sondaje de opinie pe diverse segmente 
de criminalitate, care să fundamenteze 
programele/proiectele/campaniile de 
prevenire a criminalităţii şi să ofere 
suport structurilor operative în 
activitatea de combatere a criminalităţii 

I.P.J. Covasna 

2019  

2. Eficientizarea activităţii de 
combatere a infracţiunilor contra 
persoanei, a patrimoniului, precum şi 
la regimul armelor, muniţiilor şi 
substanţelor periculoase prin: 

31.12.2019  

2.1. Desfăşurarea de acţiuni în 
vederea combaterii infracţionalităţii 
contra persoanei şi patrimoniului, cu 
prioritate în mediul rural 

31.12.2019  

 1.  
 

Creşterea gradului de siguranţă şi 
protecţie a cetăţeanului 

 2.2. Creşterea nivelului de siguranţă a 
bunurilor şi valorilor din obiective prin 

I.P.J. Covasna 

31.12.2019  
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implementarea analizelor de risc la 
securitatea fizică şi îmbunătăţirea 
calităţii serviciilor de pază şi 
monitorizare 
2.3. Eficientizarea activităţilor de 
investigare şi cercetare în cauzele 
penale privind infracţiuni de mare 
violenţă cu autori necunoscuţi 

Semestrial 
31.12.2019 

 

2.4. Prevenirea şi combaterea 
infracţiunilor de tâlhărie şi furt, în 
special a celor comise cu moduri de 
operare deosebite 

Semestrial 
31.12.2019 

 

2.5. Derularea de acţiuni pentru 
combaterea infracţiunilor la regimul 
armelor, muniţiilor, materiilor 
explozive şi a substanţelor periculoase 

I.P.J. Covasna 
 

Semestrial 
31.12.2019 

 

3. Creşterea nivelului de siguranţă 
rutieră, feroviară, navală şi aeriană 

31.12.2019  

3.1. Organizarea de acţiuni în 
sistem integrat pentru combaterea 
principalelor  cauze generatoare de risc 
rutier, pe baza concluziilor analizelor 
privind dinamica accidentelor de 
circulaţie, precum şi calendarul 
TISPOL, inclusiv în mediul rural şi la 
limitele de judeţ în cooperare cu 
serviciile rutiere învecinate  

I.P.J. Covasna 

31.12.2019  
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3.2. Continuarea colaborării cu 
RAR, ISCTR şi CNADNR pentru 
organizarea de acţiuni tematice care 
vor viza starea tehnică a vehiculelor, 
legalitatea desfăşurării transporturilor 
rutiere publice de mărfuri şi persoane, 
respectiv starea de viabilitate a 
drumurilor 

I.P.J. Covasna 31.12.2019  

3.3. Derularea de acţiuni pentru 
prevenirea şi combaterea accidentelor 
la trecerile la nivel cu calea ferată 

Semestrial 
31.12.2019 

 

3.4. Dezvoltarea/consolidarea 
sistemelor de supraveghere video a 
traficului rutier pe principalele artere 
judeţene ca măsură menită să crească 
gradul de conformare a cetăţenilor faţă 
de normele rutiere şi să armonizeze 
modul de acţiune cu cel din ţările din 
spaţiul comunitar 

Semestrial 
31.12.2019 

  

3.5. Derularea unor campanii de 
educație rutieră prin desfășurarea de 
activități specifice, conform 
protocoalelor de colaborare încheiate 
cu diferiți parteneri (asociații 
profesionale, societăți non-profit, 
organisme care activează în domeniul 
rutier, reprezentanți mass media, etc) 

Semestrial 
31.12.2019 

 

3.6. Participarea polițiștilor rutieri 
la orele de educație rutieră care se 
desfășoară la nivelul unităților de 
învățământ în clasele primare, în 
scopul conştientizării de către minori a 
riscurilor la care se expun în situaţia 

I.P.J. Covasna 

Semestrial 
31.12.2019 
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nerespectării regulilor de circulaţie 

4. Asigurarea protecţiei patrimoniului 
cultural naţional şi al ecosistemelor 
naturale naţionale 

I.P.J. Covasna 31.12.2019  

4.1. Derularea de acţiuni la nivelul 
județului pentru prevenirea şi 
combaterea tăierilor ilegale de arbori 
din fondul forestier şi a braconajului 
piscicol. 

I.P.J. Covasna 31.12.2019  

4.2. Dezvoltarea cooperării cu 
instituţiile cu atribuţii în domeniile 
silviculturii şi pisciculturii. 

31.12.2019  

4.3. Investigarea şi cercetarea cauzelor 
privind infracţiuni la regimul protejării 
patrimoniului cultural naţional. 

 

31.12.2019  

4.4. Organizarea de acţiuni la nivel 
județean, pentru identificarea şi 
recuperarea de bunuri culturale mobile 
care fac obiectul comerţului ilegal, pe 
linia protejării monumentelor istorice 
și a braconajului arheologic. 

I.P.J. Covasna 

31.12.2019  

5. Creşterea calităţii serviciului de 
ordine şi siguranţă publică în 
beneficiul cetăţeanului 

31.12.2019  

5.1. Derularea de acţiuni preventive şi 
de combatere a criminalităţii în zona 
instituţiilor de învăţământ 
preuniversitar. 

I.P.J. Covasna 

31.12.2019  
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5.2. Derularea activităţilor specifice 
circumscrise prevenirii şi combaterii 
infracţiunilor stradale/a faptelor 
antisociale. 

31.12.2019  

6. Creşterea capacităţii de intervenţie şi 
a mobilităţii structurilor de ordine şi 
siguranţă publică, în vederea asigurării 
unei reacţii rapide şi eficace în cazul 
producerii unor situaţii de criză 

31.12.2019  

6.1. Asigurarea intervenţiei operative 
la apelurile telefonice prin SNUAU 
112 

  

6.2. Participarea efectivelor de 
intervenţie şi acţiuni speciale ale 
poliţiei la acţiuni de amploare 
organizate de structurile operative. 

31.12.2019  

 6.3. Antrenarea subunităților 
/structurilor de poliţie prin exerciţii de 
alertare în vederea trecerii în scurt timp 
la îndeplinirea misiunilor specifice cu 
întreaga capacitate operaţională. 

31.12.2019  

6.4. Participarea la exerciţiile 
organizate de MAI/IGPR/IPJ în 
cooperare cu celelalte structuri ale 
SAOPSN, pentru pregătire în 
gestionarea situaţiilor speciale şi de 
criză. 

31.12.2019  

6.5. Asigurarea funcţionării optime a 
echipamentelor şi a instrumentelor 
utilizate în cadrul laboratoarelor, prin 
contracte de mentenanţă /intervenţii 
punctuale în cazul producerii unor 
defecţiuni. 

I.P.J. Covasna 

31.12.2019  
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7. Creşterea gradului de încredere a 
cetăţeanului în instituţia Jandarmeriei 
Române prin asigurarea unui climat de 
ordine şi siguranţă publică cu ocazia 
adunărilor publice, pe timpul sezonului 
estival şi cu ocazia sărbătorilor de iarnă 

2019  

7.1. Asigurarea măsurilor de ordine şi 
siguranţă publică cu ocazia zilei 
maghiarilor de pretutindeni 

12-15.03.2019  

7.2. Asigurarea măsurilor de ordine şi 
siguranţă publică în zona lăcaşelor de 
cult pe timpul sărbătorilor pascale 

13-14.04.2019 
28-29.04.2019 

 

7.3. Asigurarea măsurilor de ordine şi 
siguranţă publică pe timpul sărbătoririi 
Zilei Naţionale  a României 

01.12.2019  

7.4. Asigurarea măsurilor de ordine şi 
siguranţă publică pe timpul sărbătorilor 
de iarnă 

I.J.J. „Gh. Doja” Covasna 

24-31.12.2019  

1. Întocmirea de materiale privind 
activităţile desfăşurate pe linia 
prevenirii şi combaterii faptelor 
antisociale şi rezultatele obţinute 
(analize, sinteze, informări, statistici, 
etc) 

2019  2.  Desfăşurarea activităţii de prevenire 
şi combatere a faptelor antisociale, 
prin corelarea acţiunilor executate în 
concordanţă cu infracţionalitatea 
stradală înregistrată în analizele 
elaborate la nivel MAI şi judeţean 

2. Coordonarea şi monitorizarea 
activităţilor de constatare/sancţionare a 
faptelor de natură 
penală/contravenţională, precum şi 
verificarea rapoartelor întocmite cu 
această ocazie 

I.J.J. „Gh. Doja” Covasna 
Şef serviciu OSP 
Şef compartiment PCFA 

2019  
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3. Coordonarea, sprijinirea, îndrumarea 
şi desfăşurarea activităţii de punere în 
executare a mandatelor de aducere 

2019  

4. Desfăşurarea de activităţi 
preventive-educatice 

2019  

2.  Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere, destructurarea grupurilor/grupărilor infracţionale 
1. Creşterea capacităţii operaţionale 

pentru prevenirea, anticiparea şi 
combaterea infracţiunilor de 
criminalitate organizată şi terorism. 

1. Îmbunătățirea colectării structurate a 
datelor / informațiilor și a 
instrumentelor de analiză a acestora în 
cadrul activităţilor informativ-
operative și de cercetare penală - 
Asigurarea condiţiilor necesare 
colectării structurate a datelor din 
cadrul activităţii informative (proiectul 
Pol Humint). 

I.P.J. Covasna 2019  

1. Consolidarea capacităţii de luptă 
împotriva criminalităţii 
transfrontaliere. 

31.12.2019  

1.1. Desfăşurarea cu operativitate de 
verificări şi investigaţii pentru 
soluţionarea cu celeritate a solicitărilor 
formulate de autorităţile altor state în 
cadrul asistenţei poliţieneşti 
internaţionale; 

31.12.2019 100% procent 
soluţionare a 
cererilor de 
asistenţăpoliţienească 
internaţională primită 

2.  Combaterea criminalităţii organizate 
transfrontaliere - îmbunătăţirea 
cooperării în domeniu. 

 1.2. Culegerea de informaţii de interes 
operativ şi diseminarea acestora către 
autoritățile altor state în vederea 
prevenirii și/sau combaterii unor 
infracțiuni cu caracter transfrontalier, 
suspecți fiind cetățeni români. 

I.P.J. Covasna 

31.12.2019  
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1.3. Colaborarea cu alte structure 
(IGPF, IGI, etc.) în vederea combaterii 
unor infracțiuni cu caracter 
transfrontalier. 

31.12.2019  

2. Dezvoltarea instrumentelor juridice 
fondate pe recunoaştere reciprocă 
pentru facilitarea anchetelor penale 
şi a operaţiunilor comune, atât cu 
state UE, cât şi cu state terţe. 

31.12.2019  

2.1. Efectuarea cu celeritate a 
activităţilor dispuse de procurorii de 
caz în delegările date în cadrul 
comisiilor rogatorii internaţionale. 

31.12.2019 100% cereri 
soluţionate  

2.2. Formularea de cereri de asistenţă 
poliţienească internaţională în sprijinul 
cercetărilor efectuate în dosarele 
penale cu elemente de extraneitate sau 
pentru documentarea activităților 
infracționale ale cetățenilor români 
suspecți de comiterea unor fapte cu 
caracter transfrontalier. 

I.P.J. Covasna 

31.12.2019  

3.  Prevenirea şi combaterea traficului 
de persoane, inclusiv prin creşterea 
nivelului de conştientizare a 
categoriilor sociale vulnerabile şi a 
gradului de protecţie a victimelor 
traficului de persoane 

1. Creşterea nivelului de conştientizare 
a populaţiei în ansamblu şi a grupurilor 
de risc privind implicaţiile traficului de 
personae - Desfăşurarea de campanii 
de informare şi popularizare a 
domeniului în unităţile de învăţământ. 

I.P.J. Covasna 31.12.2019  

4.  Combaterea migraţiei ilegale şi 
dezvoltarea unei politici de returnare 
adecvate 

1. Întărirea cooperării şi a schimbului 
de informaţii între autorităţile 
competente în domeniul prevenirii şi 
combaterii migraţiei ilegale - 
Participarea la grupuri de lucru 
interministeriale şi între structuri locale 
şi centrale (IGI, IGPF, SRI, DIPI). 

I.P.J. Covasna 31.12.2019  
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2. Întărirea controlului legalității 
șederii cetăţenilor proveniți din state 
terțe pe teritoriul României și punerea 
în aplicare măsurilor de returnare şi a 
celor restrictive - Organizarea de 
acţiuni şi controale cu forţe proprii şi 
în cooperare cu structuri și instituții cu 
atribuţii în domeniul ordinii publice şi 
siguranţei naţionale, pentru combaterea 
şederii ilegale şi a muncii nedeclarate a 
resortisanţilor statelor terţe 

I.P.J. Covasna 31.12.2018  

3. Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de 
mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene 

1. Redimensionarea şi intensificarea 
activităţilor informativ – operative şi 
de cercetare penală pentru fapte de 
evaziune fiscală, contrabandă şi 
infracţiuni care aduc atingere 
drepturilor de proprietate intelectuală 

31.12.2019  

1.1. Implicarea activă în activitățile de 
culegere și valorificare a informaţiilor 
prin mijloace specifice în vederea 
documentării formelor complexe de 
criminalitate economică și înregistrării 
de dosare penale pentru cercetarea 
infracțiunilor din domeniul investigării 
criminalității economice. 
 
Efectuarea activităţilor de cercetare 
penală. 

  

 
1.  

Prevenirea şi combaterea evaziunii 
fiscale şi a altor forme ale 
criminalităţii economico-financiare 

1.2. Identificarea zonelor de interes din 
punct de vedere economic, cu accent 
pe segmentele care, datorită 
importanței la nivel național, pot fi 

I.P.J. Covasna 

2019  
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destabilizatoare prin afectarea lor de 
către acțiunile concertate ale grupurilor 
de interese 

1.3. Iniţierea de acţiuni cu efective 
lărgite pentru prevenirea şi combaterea 
evaziunii fiscale 

31.12.2019  

1.4. Iniţierea de acţiuni cu efective 
lărgite pentru prevenirea şi combaterea 
contrabandei şi comerţului ilegal cu 
ţigarete şi produse din tutun, 

31.12.2019  

1.5. Iniţierea de acţiuni cu efective 
lărgite pentru prevenirea şi combaterea 
contrabandei şi comerţului ilegal cu 
alcool şi băuturi alcoolice 

31.12.2019  

1.6. Iniţierea de acţiuni cu efective 
lărgite pentru prevenirea şi combaterea 
infracţiunilor care aduc atingere 
drepturilor de proprietate intelectuală 

I.P.J. Covasna 

31.12.2019  

2. Accelerarea măsurilor de prevenire 
şi combatere a evaziunii fiscale, 
concomitent cu reducerea economiei 
subterane şi generarea unui mediu de 
afaceri în care competiţia să se 
desfăşoare fără distorsiuni 

31.12.2019  

2.1. Identificarea şi investigarea 
infracţiunilor specifice din domeniul 
angajării şi utilizării forţei de muncă 

 

2.2. Desfășurarea de acţiuni de 
amploare pentru combaterea fraudelor 
la regimul achizițiilor publice, a 
corupției și a conflictului de interese 

I.P.J. Covasna  

31.12.2019 
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2.3. Prevenirea şi combaterea 
activităţilor ilegale din domeniul 
comerţului cu mărfuri destinate 
exportului 

31.12.2019  

3. Orientarea aparatului informativ 
operativ, în scopul identificării 
persoanelor şi firmelor implicate şi a 
modalităţilor de acţiune ilegală 
circumscrise macrocriminalităţii - 
Desfăşurarea de activităţi informative 
concentrate spre obţinerea de 
informaţii cu valoare operativă 
referitoare la criminalitatea complexă 
economico- financiară. 

I.P.J. Covasna 2019  

4. Eficientizarea activităţilor de 
identificare şi indisponibilizare, în 
vederea confiscării a produselor 
infracţiunilor şi creşterea nivelului de 
recuperare a prejudiciilor în cauzele 
privind infracţiuni economico-
financiare şi de spălare a banilor - 
Creşterea nivelului de recuperare a 
prejudiciului în cauzele privind 
infracţiuni economico-financiare şi de 
spălare a banilor 

31.12.2019  

5. Combaterea infracţiunilor de spălare 
a banilor şi diminuarea cumulării şi 
transferării de fonduri obţinute ilegal, 
în străinătate - Iniţierea de acţiuni cu 
efective lărgite pentru prevenirea şi 
combaterea spălării banilor 

I.P.J. Covasna 

31.12.2019  
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6. Accelerarea măsurilor de prevenire 
şi combatere a contrafacerii mărfurilor 
şi produselor din diferite domenii, cum 
ar fi: agroalimentar, sanitar – 
farmaceutic - Iniţierea de acţiuni cu 
efective lărgite pentru prevenirea şi 
combaterea contrafacerii mărfurilor şi 
produselor din diferite domenii 

31.12.2019  

7. Dezvoltarea cooperării 
interinstituționale pe linia activităților 
de urmărire penală și în domeniul 
combaterii evaziunii fiscale și 
fraudelor vamale - Desfășurarea de 
activități comune în baza Notei 
Comune privind cooperarea 
interministerială/ interdepartamentală 
între structurile Ministerului Finanțelor 
Publice și unitățile Ministerului 
Afacerilor Interne pentru eficientizarea 
măsurilor de combatere a evaziunii 
fiscale și fraudelor vamale 

I.P.J. Covasna 2019  

2.  Prevenirea şi combaterea corupţiei 1. Abordarea comprehensivă a 
acţiunilor anticorupţie pentru 
promovarea unei gestionări coerente la 
nivel instituţional privind prevenirea şi 
detectarea practicilor de corupţie sau a 
conflictelor de interese în domeniul 
achiziţiilor public - Iniţierea de acţiuni 
cu efective lărgite pentru prevenirea şi 
combaterea corupţiei şi a conflictului 
de interese în administraţia publică, 
învăţământ şi sănătate, domenii unde  
achiziţiile publice  prezintă un risc 
criminogen ridicat; prevenirea și 

I.P.J. Covasna 31.12.2019  
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combaterea fraudelor din domeniul 
achizițiilor publice 

4. Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii 
operaţionale a Poliţiei Române 

1. Stabilirea unui raport optim între 
resursele umane, logistice şi financiare 
alocate, în funcţie de volumul şi 
complexitatea activităţii şi rezultatele 
aşteptate 

31.12.2019  

1.1. Deblocarea posturilor vacante și 
organizarea de concursuri de recrutare 
din sursă internă/externă în vederea 
încadrării unor posturi de specialitate 
din structurile inspectoratului 

31.12.2019  

1.2. Implementarea Programului de 
investiţii al IGPR pentru perioada 
2015-2020 

I.P.J. Covasna 

31.12.2019  

2. Îmbunătăţirea comunicării publice, 
interacţiunii cu mass-media, 
organizarea de campanii de 
comunicare publică 

31.12.2019  

2.1. Informarea cu operativitate a 
mass-media şi cetăţenilor despre 
incidentele/evenimentele care 
îngreunează desfăşurarea circulaţiei 
rutiere sau pun în pericol siguranţa 
acesteia pe drumurile naţionale şi 
judeţene. 

31.12.2019  

1.  Eficientizarea managementului 
resurselor umane, logistice şi 
financiare 

2.2. Soluţionarea echidistantă şi 
corectă, cu respectarea legislaţiei în 
vigoare, a solicitărilor verbale şi scrise 
formulate de jurnaliştii din presa 
centrală/regională  

I.P.J. Covasna 

31.12.2019  
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2.3. Dezvoltarea sistemului de 
informare/înştiinţare/ 
avertizare a populaţiei prin mijloacele 
on-line, radio şi alte mijloace de 
comunicare; crearea unor secţiuni de 
informare şi avertizare pe sit-ul unității 
sau pe reţelele sociale. 

31.12.2019  

2.4. Participarea poliţiştilor la emisiuni 
radio şi tv, acordarea de interviuri şi 
declaraţii de presă în vederea 
promovării imaginii Poliţiei Române. 

31.12.2019  

2.5. Asigurarea accesului la 
informaţiile de interes public, 
soluţionarea solicitărilor primite de la 
cetăţeni, formulate în baza Legii 
nr.544/2001, privind liberul acces la 
informaţiile de interes public, cu 
modificările şi completările ulterioare 

31.12.2019  

1. Dezvoltarea unui mecanism de 
monitorizare şi evaluare a serviciilor 
publice prestate de structurile Poliţiei 
Române şi corectarea derapajelor de la 
parametrii previzionaţi - 
Monitorizarea, evaluarea şi 
cuantificarea activităţilor din domeniul 
cazierului judiciar desfăşurate prin 
intermediul ROCRIS 

I.P.J. Covasna 31.12.2019  

2. Implementarea şi dezvoltarea 
sistemului de control intern / 
managerial 

31.12.2019  

2.  Îmbunătăţirea proceselor decizionale 
şi creşterea capacităţii de absorbţie a 
fondurilor europene 

2.1. Evaluarea / actualizarea 
Programului de dezvoltare a 
sistemului de control intern 

managerial al IGPR 

I.P.J. Covasna 

31.12.2019  
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2.2. Coordonarea/monitorizarea şi 
evaluarea implementării sistemului de 
control intern managerial la nivelul 
inspectoratului 

31.12.2019  

2.3. Întocmirea situaţiilor semestriale / 
anuale şi autoevaluarea sistemului de 
control intern managerial la nivelul 
inspectoratului 

31.12.2019  

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

1. Planificarea, organizarea şi 
desfăşurarea de exerciţii trimestriale cu 
forţe şi mijloace în teren, în cooperare 
cu toate autorităţile cu rol în 
gestionarea situaţiilor de urgenţă 

I.J.S.U. Covasna 
Centrul Operaţional 

31.12.2019 
Trimestrial 

 

2. Gestionarea la standarde de calitate 
a misiunilor executate în folosul 
populaţiei, astfel încât să existe o 
reducere semnificativă a impactului 
efectelor situaţiilor de urgenţă – 
pregătirea şi asigurarea evenimentelor 
cu public numeros, în vederea 
cunoaşterii misiunilor de către 
echpajele de intervenţie şi reducereii 
impactului efectelor producerii unor 
situaţii de urgenţă 

I.J.S.U. – Centrul 
Operaţional 

2019  

1.  Creşterea nivelului de securitate 
pentru cetăţeni prin identificarea 
soluţiilor tehnice necesar a fi puse în 
operă la nivelul 
instituţiilor/operatorilor economici 
din judeţ 

3. Gestionarea la standarde de calitate 
a misiunilor executate în folosul 
populaţiei, astfel încât să existe o 
reducere semnificativă a impactului 
efectelor situaţiilor de urgenţă – 
îmbunătăţirea dotării inspectoratului 
pentru dezvoltarea capacităţii de 

I.J.S.U – Serviciul 
Logistic 

31.12.2019  
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intervenţie, prin achiziţionarea de 
mijloace speciale de intervenţie la 
incendii, deszăpeziri, inundaţii, în 
funcţie de resursele financiare alocate 
1. Organizarea şi desfăşurarea de 
antrenamente, instructaje sau alte 
activităţi de pregătire a personalului pe 
linia managementului stărilor 
excepţionaleinstructaje, exerciţii şi 
aplicaţii tactice de cooperare cu 
structurile specializate în domeniu 

2019 
Semestrial 

 

2. Actualizarea/îmbunătăţirea 
documentelor planului de mobilizare, 
în scopul creşterii viabilităţii acestora 

În funcţie de 
modificările 
legislative/org
anizatorice sau 
referitoare la 
încadrarea cu 
personal în 
activitate sau 
rezervă 

 

2.  Creşterea performanţei în activitatea 
de management stări excepţionale 

3. Participarea la exerciţiile organizate 
de MAI în cooperare cu celelalte 
structuri ale Sistemului Naţional de 
Apărare şi Ordine Publică şi Siguranţă 
Naţională (SNAOPSN), în vederea 
gestionării situaţiilor speciale şi de 
criză la  
nivelul zonei de competenţă 

I.J.J. Covasna – S.M.O. 

Trim. I-IV 
2019 

 

1. Antrenarea structurilor subordonate 
I.J.J. Covasna prin exerciţii de alertare, 
conform Planului unic aprobate 

Conform 
planurilor 
aprobate 
Trim. I-IV 
2019 

 3.  Menţinerea la un nivel ridicat a 
capacităţii operaţionale şi de 
intervenţie a structurilor 
Inspectoratului de Jandarmi în 
vederea gestionării în condiţii optime 
şi legale, a tuturor activităţilor cu 2. Verificarea capabilităţilor 

I.J.J. Covasna – S.M.O. 

Cu ocazia  
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structurilor suborodnate I.J.J. Covasna 
privind realizarea măsurilor de 
protecţie a personalului şi intervenţia 
în sprijinul populaţiei prin includerea 
în temele tactice elaborate cu oaczia 
exerciţiilor de alertare a unor situaţii 
tactice care să vizeze gestionarea unor 
situaţii de urgenţă 

executăii 
exerciţiilor de 
alertare 

incidenţă în gestionarea situaţiilor 
speciale sau de criză din doemniul de 
competenţă 

3. Organizarea şi executarea unor 
exerciţii cu structurile montane pe linia 
salvării de persoane la care să fie 
angrenate şi celelalte structuri cu 
atribuţii în acest sens (ISUJ Cocvasna, 
salvamont) 

Trim. I-IV 
2019 

 

1. Analizarea activităţilor desfăşurate 
în baza planurilor de 
cooperare/colaborare existente la 
nivelul I.J.J. Covasna 

2019  4.  Creşterea performanţei în activitatea 
de cooperare interinstituţională 

2. Analiza oportunităţii privind 
încheierea unor noi planuri de 
cooperare/colaborare la nivelul jud. 
Covasna pentru care s-a solicitat 
acordarea mandatului inspectoratului 
general 

I.J.J. Covasna – S.M.O. 

2019  
semestrial 

 

6. Prevenirea producerii evenimentelor şi reducerea numărului victimelor şi pagubelor, sens în care se vor asigura transparenţa 
activităţilor şi rezultatelor precum şi informarea publică corespunzătoare 

1. Desfăşurarea de activităţi de 
informare prventivă pe timpul 
controalelor de specialitate, pentru 
creşterea gradului de pregătire a 
cetăţenilor 

31.12.2019  1.  Intensificarea eforturilor întreprinse  
pentru prevenirea producerii 
evenimentelor şi reducerea 
numărului victimelor şi pagubelor 

2. Organizarea de instruiri cu 
proiectanţii care participă la întocmirea 
documentaţiilor tehnice de avizare 

I.J.S.U. Covasna 

31.12.2019 3 
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/autorizare, pe specialităţi. Instruire 
personal urbanism 
3. Desfăşurarea de controale în vederea 
identificării obiectivelor care 
funcţionează fărăr autorizaţie de 
securitate la incendiu, a neregulilor 
care pot afecta siguranţa utilizatorilor 
şi aplicarea cu prioritate a principiului 
continuităţii şi gradualităţii 

31.12.2019  

4. Informarea instituţiei prefectului cu 
privire la concluziile rezultate în urma 
acţiunilor de control efectuate la centre 
comerciale, unităţi de îngrijire a 
sănătăţii, unităţi de învăţământ, unităţi 
de primire tursitică şi unităţi de 
îngrijire şi cazare a copiilor 
instituţionalizaţi, băatrânilor, 
persoanelor cu dizabilităţi 

31.12.2019 4 

5. Acordarea de asistenţă tehnică de 
specialitate în domeniul 
avizării/autorizării  

31.12.2019  

6. Desfăşurarea de activităţi de 
informare preventivă a populaţiei, 
altele decât cele de pe timpul 
controalelor preventive  

31.12.2019  

1. Organizarea şi desfăşurarea unei 
convocări de pregătire cu conducătorii 
operatorilor economici sursă de risc 
incluşi în P.A.A.R. (şi şefii celulelor de 
urgenţă)  

28.02.2019 1 2.  Dezvoltarea capacităţii de 
comportament a populaţiei în situaţii 
de criză şi dezastru 

2. Organizarea şi desfăşurarea unor 
convocări de pregătire cu şefii 
celulelor de urgenţă din cadrul 
operatorilor economici clasificaţi cu 

I.J.S.U. Covasna – 
Serviciul Pregătirea 
pentru Intervenţie şi 
Rezlienţa Comunităţilor 

28.02.2019 1 
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risc conform H.G.nr. 642/2005 
3. Organizarea şi desfăşurarea unui 
instructaj cu conducătorii/directorii de 
unităţi/instituţii de învăţământ şi 
personalul didactic desemnat să 
execute pregătirea în domeniul 
situaţiilor de urgenţă 

30.03.2019 1 

4. Organizarea şi desfăşurarea unor 
convocări de pregătire cu şefii 
serviciilor voluntare/private pentru 
situaţii de urgenţă 

30.11.2019 2 

5. Organizarea unui instrctaj cu 
preşedinţii comitetelor pentru situaţii 
de urgenţă 

30.04.2019 1 

6. Organizarea unui instructaj de 
pregătire cu şefii centrelor operative 
pentru situaţii de urgenţă 

30.04.2019 1 

7. Organizarea unei instruiri cu 
personalul clerical şi cel asimilat al 
cultelor recunoscute, care au atribuţii 
de conducere la nivelul obiectivelor de 
cult religioase/parohiale 

30.04.2019 1 

8. Organizarea şi desfăşurarea unui 
instructaj cu 
administratorii/conducătorii 
operatorilor economici care desfăşoară 
activităţi specifice în zona de 
competenţă a I.S.U.J. (unităţi de turism 
şi alimentaţie publică) 

30.09.2019 1 

9. Organizarea şi desfăşurarea unui cu 
cadrele tehnice cu atribuţii în domeniul 
apărării împotriva incendiilor, încadraţi 
potrivit O.M.A.I. nr. 106/2007 

31.10.2019 1 

10. Organizarea şi desfăşurarea unei 30.09.2019 1 
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convocări de pregătire cu inspectorii de 
protecţie civilă  
1.Promovarea măsurilor de prevenire 
specifice pe timpul situaţiilor de 
urgenţă şi utilizarea aplicaţiei 
Whatsapp în relaţia cu jurnaliştii 
acreditaţi şi ‚ntocmirea unui 2Grup de 
presă” 

2019 12 3. Dezvoltarea mijloacelor de 
comunicare online, inlcusiv în 
gestionarea situaţiilor de criză 

2. Promovarea paginii instituţionale de 
pe reţeaua de socializare Facebook şi a 
măsurilor de prevenire specifice pe 
timpul situaţiilor de urgenţă 

2019 12 

1. Organizarea şi desfăşurarea unor 
conferinţe de presă lunare cu 
participarea factorilor de conducere şi 
jurnaliştii acreditaţi 

Lunar 12 

2. Transmiterea cu periodicitate a unor 
materiale de presă privind analize, 
sinteze, abordări referitoare la 
dinamica misiunilor IJSU 

31.12.2019 2 

4. Accentuarea promovării în spaţiul 
public a subiectelor de interes ridicat 

3. Mediatizarea acţiunilor de 
intervenţie şi promovarea acestora prin 
canalele de comunicare 

I.J.S.U. Covasna 
Informare şi relaţii 
publice 

2019 12 

1. Organizarea concursurilor 
profesionale ale serviciilor voluntare şi 
private pentru situaţii de urgenţă – 
etapa judeţeană 

31.06.2019 1 5.  Dezvoltarea şi perfecţionarea 
aptitudinilor şi deprinderilor 
specifice necesare îndeplinirii 
acţiunilor de intervenţie în situaţii de 
urgenţă 2. Organizarea concursurilor 

profesionale ale serviciilor voluntare şi 
private pentru situaţii de urgenţă – 
etapa interjudeţeană 

31.07.2019 1 

6.  Dezvoltarea capacităţii de percepţie a 
protecţiei civile ca ansamblu de 
activităţi cu caracter exclusiv 

1. Organizarea concursului cu tematică 
de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr 
viaţa” 

I.J.S.U. Covasna Serviciul 
Pregătirea pentru 
Intervenţie şi Rezilienţa 
Comunităţilor 

31.05.2019 1 
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umanitar 
7.  Dezvoltarea capacităţilor de 

înţelegere şi de apreciere a 
pericolelor generate de situaţiile de 
urgenţă pentru viaţă şi mediu, 
precum şi promovarea atitudinilor şi 
a comportamentelor corepsunzătoare 
în rândul elevilor 

1. Organizarea concursurilor cercurilor 
tehnico-aplicative de elevi „Prietenii 
pompierilor” 

31.05.2019 1 

8.  Menţinerea la un nivel înalt a 
încrederii cetăţenilor în Jandarmeria 
română şi a imaginii acesteia, 
mediatizarea corectă a tuturor 
preocupărilor Inspectoratului de 
Jandarmi şi dezvoltarea relaţiilor de 
partneriat cu comunitatea locală 

1. Organizarea şi desfăşurarea unor 
activităţi: ziua Jandameriei Române, 
Ziua Veteranilor Unităţii, Ziua porţilor 
deschise, dezvelire troiţă în memoria 
unui erou jandarm, alte activităţi 

I.J.J. Covasna 
Inspector şef  
Ofiţer IRPP 

2019  

7. Executarea fără sincope şi pe viitor a pazei şi protecţiei instituţionale şi realizarea în bune condiţii a misiunilor de pază, protecţie şi 
intervenţie ale infrastructurilor critice 

1. Intensificarea activităţilor specifice 
prevenirii şi combaterii infracţiunilor 
stradale, a faptelor antisociale în 
spaţiul public, în zona instituţiilor de 
învăţământ şi mediul rural 

2019  

2. Menţinerea ordinii publice în zona 
staţiunilor turistice Şugaş Băi şi 
Covasna şi pe traseele turstice 
adiacente acestora 

2019  

3. Asigurarea cadrului dispoziţional 
pentru planificarea, organizarea şi 
executarea misiunilor de ordine publică 

Trim. I-IV 
2019 

 

1.  Creşterea siguranţei cetăţeanului prin 
combaterea fenomenului infracţional 
stradal, precum şi prin creşterea 
siguranţei civice în zona instituţiilor 
de învăţământ preuniversitar 

4. Realizarea unei estimări judicioase a 
efectivelor necesare pentru executarea 
misiunilor în situaţia solictării de 
efective în sprijin sau pentru preluarea 
misiunilor 

Insp. de Jandarmi 
Judeţean „Gh. Doja” 
Covasna 

2019  
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5. Executarea de controale tematice şi 
inopinate pe timpul misiunilor de 
ordine publică 

2019  

2.  Gestionarea eficientă a tuturor 
activităţilor desfăşurate premergător 
şi pe timpul alegerilor 
europarlamentare şi pentru 
preşedintele României 

1. Asigurarea măsurilor de ordine şi 
siguranţă publică pe timpul campaniei 
electorale şi alegerilor 
europarlamentare şi prezidenţiale 

Insp. de Jandarmi 
Judeţean „Gh. Doja” 
Covasna 
Şef serviciu OSP 

Mai 2019 
Noiembrie 
2019 

 

 
CAP. XIV CULTURĂ. CULTE. MINORITĂŢI 

Nr. 
crt. 

Direcţia de acţiune Acţiunea Cine răspunde Termen de 
realizare 

Planificat a fi 
realizat pe anul 

2019 

1. Protejarea, conservarea şi depozitarea patrimoniului cultural 
1. Protejarea patrimoniului imobil  
- documentaţii tehnice pentru aviz 
monumente istorice 

 

- eliberare de avize  
- controale la monumente istorice 

Direcţia Judeţeană 
pentru Cultură 
Covasna 

2019 

80 
2. Protejarea patrimoniului 
arheologic 

 

- eliberarea de avize de descărcare de 
sarcină arheologică 

 

- control la siturile arheologice 80 
- controale la santiere arheologice 

Direcţia Judeţeană 
pentru Cultură 
Covasna 

2019 

 
3. Protejarea patrimoniului mobil   
- eliberarea de avize de export 
temporar sau definitiv pentru bunuri 
culturale mobile 

 

4. Protejarea monumentelor de for 
public 

 

1. Protejarea patrimoniului cultural 
naţional 

- control periodic la monumente de 
for public 

Direcţia Judeţeană 
pentru Cultură 
Covasna 

2019 

80 
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- avize pentru ridicare monumente de 
for public 

 

5. Protejarea patrimoniului muzeal – 
expertizarea patrimonului în vederea 
clasării şi evaluării 

Muzeul Naţional al 
Carpaţilor Răsăsriteni 

Trim.II-IV 
2019 

 

2. Investim în cetăţile dacice 
1. Cercetări arheologice non-invazive 
(cercetări geospaţiale, geofizice,  şi 
de peisaj, carotări, sondaje şi prlevare 
probe, etc) - Situri arheologice în 
zonele salifere din Transilvania 

Trim. II-III 
2019 

 1. Cercetarea ştiinţifică a patrimoniului 
cultural din arealul Carpaţilor Răsăriteni 

2.  Valenţele patrimoniului mobil 
aflat în administrarea MNCR şi a 
Arhivelor Nationale – artefacte 
preistorice de lemn de la Băile Figa 

Muzeul Naţional al 
Carpaţilor Răsăsriteni 

Iulie-
decembrie 
2019 

 

3. Dezvoltarea educaţiei artistice şi culturale la nivelul învăţământului preuniversitar, precum şi cercetării ştiinţifice în domeniul patrimoniului la 
nivelul universitar 
1.  Manifestări culturale şi educaţie 

muzeală 
1. Manifestări cultural-artistice, 
ateliere creative, concursuri, etc. 

2019  

2. Manifestări ştiinţifice 1. Organizarea sesiunii ştiinţifice 
anuale a MNCR 

Muzeul Naţional al 
Carpaţilor Răsăsriteni 

Oct – 
decembrie 
2019 

 

 
CAP. XV TINERET ŞI SPORT 

Nr. 
crt. 

Direcţia de acţiune Acţiunea Cine răspunde Termen de 
realizare 

Planificat a fi 
realizat pe anul 

2019 

TINERET 
1. Implicarea în educaţia complementară a tinerilor prin crearea şi gestionarea de programe naţionale de formare 
1.  Muncă şi antreprenoriat 1. Organizarea proiectului „JOBtin” D.J.S.T. Covasna Iulie 2019  

2. Implementarea programului naţional pentru promovarea voluntariatului, a educaţiei civice şi a implicării sociale 
1.  Participare şi voluntariat 1. Organizarea Proiectului de ţară 

„România mea” – ediţia a IV-a  
D.J.S.T. Covasna August 2019  
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2. Organizarea proiectului „Girl Up!” 
Ediţia a II-a 

August 2019  

3. Promovarea culturii  şi activităţilor vocaţionale prin dezvoltarea de tabere tematice, naţionale 
1. Organizarea taberei naţionale 
„Şcoala Naţională de Democraţie” – 
ediţia a V-a 

August 2019  1.  Dezvoltarea competenţelor şi 
aptitudinilor tinerilor printr-un Program 
naţional tematic de tabere pentru elevi şi 
studenţi pentru facilitarea integrării şi 
responsabilizării acestora 

2. Organizarea taberei naţionale 
tematice „ Citizen Science” – ediţia a 
V-a 

D.J.S.T. Covasna 

Septembrie 
2019 

 

4. Crearea unui program al egalităţii de şanse pentru tinerii proveniţi din medii dezavantajate 
1. Organizarea de tabere pentru 
preşcolarii, elevii şi studenţii cu 
dizabilităţi 

Iunie-iulie 
2019 

 1.  Susţinerea tinerilor şi copiilor din 
mediile dezavantajate în vedereea 
asigurării egalităţii de şanse 

2. Organizarea programelor cu 
caracter social „Tabără pentru copii 
şi tineri, cu precădere pentru cei 
defavorizaţi din judeţul Covasna” 

D.J.S.T. Covasna 

Iunie-iulie 
2019 

 

SPORT 
1. Finanţarea activităţilor sportive pentru sportul de masă şi sportul de performanţă 
1.  Promovarea sportului de performanţă 1. Organizare etape locale, judeţene 

şi interjudeţene 
D.J.S.T. Covasna 2019 50 acţiuni 

1. Acţiuni şi activităţi proprii ale 
Direcţiei Judeţene de Sport şi Tineret 
Covasna 

2019 53 acţiuni 2.  Programul „Sportul pentru toţi” 

2. Organizare etape locale şi judeţne 
ale campionatelor şcolare 

D.J.S.T. Covasna 

2019 25 acţiuni 

 
          SUBPREFECT, 
Necolae-Viorel RADOCEA 
 
 
        ŞEF SERVICIU,                                                                                                                                                                                                                                                                            
            Stroie Doina                                                                                                                                                      Întocmit, 
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                                                                                                                                                                                        Goşu Monica                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                             


