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Structura Raportului de activitate al 
Instituției prefectului-județul Covasna în anul 2019 

 
 

I. INTRODUCERE  
1. Legislație de bază  
2. Structură organizatorică 

a. Număr posturi aprobate 
b. Număr personal angajat 
c. Număr posturi vacante 

 

II. OBIECTIVE STRATEGICE  
III. MANAGEMENTUL  RESURSELOR  INSTITUŢIONALE  
1. Eficientizare structurală   
2. Gestionarea resurselor umane 

- Număr angajați care au urmat cursuri de perfecționare 
 

3. Utilizarea resurselor financiare  
4. Activitatea de achiziții publice  
5. Asigurarea resurselor logistice, IT și comunicații  

IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ  
A. Cancelaria Prefectului  
1. Agenda Prefectului  
2. Comunicate de presă, alocuțiuni  
B. Corpul de control al prefectului  

 Acțiuni de control dispuse de Prefect ( Număr de acțiuni); Tematica abordată;  
Principalele deficiențe constatate; Măsuri propuse 

 

C. Controlul legalității, al aplicării actelor normative și contencios 
administrativ 

 

1. Activitatea de verificare a legalității actelor administrative și a modului de 
aplicare a actelor normative în acțiuni planificate , tematica abordată , 
principalele deficiențe constatate, măsuri propuse 

 

 a. Număr de hotărâri verificate   
 b. Număr de dispoziții verificate   
 c. Număr acte intrate în procedură prealabilă  
 d. Număr acte atacate în Contenicios administrativ  

2. Controale dispuse în urma sesizărilor și audiențelor înregistrate la Instituția 
Prefectului care au necesitat verificarea aspectelor sesizate la fața locului 

 

3. Instruirea secretarilor unităților administrativ - teritoriale . Tematică. 
- numărul întâlnirilor 
- numărul circularelor transmise în județ cu instrucțiuni/măsuri pentru aplicare 
acte normative 

 

4. Reprezentarea Instituției Prefectului la instanțele judecătorești ( număr de 
acțiuni în instanță) 

 

5.  Activitatea de emitere a ordinelor cu caracter individual şi/sau normativ 
a. modalitate de lucru pentru întocmirea proiectelor de ordin; număr ordine , 
din care: 
 - cu caracter individual  
- cu caracter normativ 
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b. număr ordine cu caracter tehnic și/sau de specialitate 
c. număr ordine emise de prefect în calitate de președinte al comitetului pentru 
situații de urgență 
d. număr ordine prin care s-au constituit comisii mixte de verificare  

6. Activitatea desfășurată de Comisia de disciplină  (Număr plângeri adresate 
Comisiei de disciplină) 

 

7. Activitatea desfășurată de Comisia Județeană de atribuire denumiri (număr 
întâlniri de lucru, Număr avize ) 

 

8. Activitatea de Contencios – administrativ ( număr de acțiuni în instanța de 
contencios administrativ) 

 

D. Urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu  
1. Aplicarea legilor fondului funciar 

- Număr ședințe fond funciar 
- Număr hotărâri ale Comisiei de fond funciar 
- Număr ordine de proprietate emise de prefect 
- Număr titluri de proprietate emise 
- Număr petiții soluționate 

 

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

 

E. Serviciilor publice deconcentrate  
 a. Monitorizarea activității serviciilor publice deconcentrate ( număr 

instituții) 
- modalitate de lucru, periodicitatea colectării informațiilor 
- deficiențe constate, măsuri propuse, informări adresate prefectului 

 

 b. Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor și a situațiilor 
financiare privind execuția bugetară, întocmite de serviciile publice 
deconcentrate 

 

1. Activitatea Colegiului prefectural al Județului  
 - Numărul ședințelor de lucru  

- Numărul hotărârilor adoptate 
- Numărul serviciilor publice deconcentrate membre în Colegiul prefectural și al 
invitaților 
- Numărul instituțiilor care au prezentat rapoarte de activitate sau informări, în 
cadrul ședințelor de lucru ale Colegiului prefectural 
- numărul informărilor adresate prefectului referitoare la modul de  realizare al 
măsurilor cuprinse în hotărârile colegiului prefectural 

 

3.  Activitatea Comisiei de dialog social a județului  
 - Numărul ședințelor de lucru, tematică 

- Numărul partenerilor sociali, membri ai Comisiei de Dialog Social  
 

4. Acțiuni de protest – număr, aspecte referitoare la gestionare 
protestelor  

 

5.  Activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele 
persoanelor vârstnice  

 

 - Numărul ședințelor de lucru, tematică 
- Numărul partenerilor sociali, membrii Comitetului consultativ 

 

F. Servicii comunitare de utilități publice  
 Monitorizarea Strategiei Serviciilor Comunitare de Utilități Publice  

G. Managementul situațiilor de urgență. Număr evenimente gestionate, 
acțiuni întreprinse 
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1. Numărul şedinţelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă  
2. Numărul hotărârilor adoptate  
3. Numărul ordinelor emise de prefect pe linia gestionării situaţiilor de urgenţă  
4. Planuri aprobate  
H.  Monitorizarea activităților desfășurate în județ pentru asigurarea 

ordinii publice 
- modalitate în care prefectul a reglementat activitatea, instituțiile stabilite a 
conlucra, rezultate 

 

 Relația cu minoritățile naționale  
 1. Implicarea pentru implementarea Strategiei guvernamentale de îmbunătățire a 

situației romilor 
 

2 Cooperarea cu minoritățile existente la nivelul județului. Identificarea 
problemelor și implicarea în rezolvarea acestora 

 

I. Activități pentru urmărirea modului de aplicare a unor acte normative  
1. Aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile 

de învățământ, cu modificările ulterioare 
- numărul întâlnirilor de lucru și periodicitatea lor  
- planuri aprobate 

 

2. Aplicarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023   
J. Alte activități  
1. Participarea la efectuarea acțiunilor de control ce i-au fost solicitate prefectului 

de către ministere sau alte instituții ale administrației centrale 
 

2. Acțiunile pentru urmărirea aplicării programului de guvernare la nivelul 
județului. 
- Număr actori implicați în aplicarea Programului de Guvernare 
- Număr acțiunilor cuprinse în Planul de acțiuni pentru aplicarea Programului  
de Guvernare 

 

3. Implementarea la nivelul județului a Programului Operațional Ajutorarea 
Persoanelor Defavorizate  

 

V. SUPORT DECIZIONAL  
1. Controlul intern managerial; registrul riscurilor;  registrul procedurilor  
 Numărul întâlnirilor de lucru, măsuri stabilite și monitorizarea lor,  numărul 

riscurilor identificate,  numărul funcțiilor sensibile identificate, numărul 
activităților procedurabile, numărul procedurilor de sistem și numărul 
procedurilor operaționale 

 

2. Audit intern  
3.  Etică și conduită  
4.  Protecția informațiilor clasificate  
5. Prevenirea şi combaterea corupției. Actualizarea riscurilor la corupție și 

monitorizarea lor 
 

 

VI SERVICII PUBLICE COMUNITARE  
1. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența 

Pașapoartelor Simple 
 

 Activitatea desfășurată pentru eliberarea pașapoartelor simple. Număr 
pașapoarte eliberate 
 

 

2. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor 
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  - Activitatea desfășurată pe linie de permise de conducere și examinări auto .  
 - Activitatea desfășurată pe linie de înmatriculare și evidență a vehiculelor 

  

VII. COOPERAREA  INTER INSTITUŢIONALĂ  Şl  RELAŢII  
INTERNAŢIONALE 

 

VIII ACCESARE  FONDURI  EUROPENE  
 Informarea instituțiilor publice asupra oportunităților .Evidența proiectelor 

aflate în derulare la nivelul județului.  
 

IX MANAGEMENTUL COMUNICĂRII  
1. Informare și relații publice.  

Numărul de solicitărilor de Informații publice 
 

2. Activitatea de soluționare a petițiilor și a audiențelor  
Număr petiții soluționate  
Număr audiențe 

 

3.  Apostilarea documentelor. Număr documente apostilate  
X. DIFICULTĂŢI  IDENTIFICATE  ÎN  ACTIVITATE/PROPUNERI  DE  

EFICIENTIZARE  A  ACTIVITĂŢII 
 

XI. OBIECTIVE 2020  
XII. CONCLUZII  
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I. INTRODUCERE 
1.Legislaţia de bază 
Instituţia Prefectului - Judeţul Covasna este o instituţie publică cu personalitate juridică, 

patrimoniu şi buget propriu, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile 
Constituţiei României,  Legii nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii de Guvern nr. 
460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul 
şi instituţia prefectului, modificată și completată. Din data de 05.07.2019 a intrat în 
vigoare OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, act normativ care a abrogat Legea 
nr. 340/2004, preluând totodată prevederile acesteia din urmă referitoare la prerogativele 
prefectului. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

din străinătate, în vederea promovării intereselor comune; 
 - organizarea activităţii de eliberare şi evidenţă a paşapoartelor simple;  
 - organizarea activităţii permiselor de conducere şi al certificatelor de înmatriculare. 
În anul 2019, Instituţia Prefectului - Judeţul Covasna a țintit să devină un model de 

eficienţă şi transparenţă administrativă în relaţia cu partenerii săi, să fie privită cu încredere şi 
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respect, acționând în permanență pentru asigurarea ordinii publice și a siguranței cetățeanului, 
respectarea legalității actului administrativ, întărirea capacității instituționale a administrației 
publice locale, în vederea susținerii unei administrații eficiente orientate către cetățeni. 
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2. Structura organizatorică la data de 31.12.2019 
 
 

PREFECT 
TODOR IULIAN-
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Serviciul Dezvoltare Economică,  
Monitorizarea Serviciilor  Publice  

Deconcentrate, Patrimoniu, Administrativ  
şi Achiziţii Publice 

 șef serviciu, ȘEF SERVICIU STROIE DOINA 
 

Serviciul Public 
Comunitar 

Regim Permise 
de Conducere şi 
Înmatriculare a 

Vehiculelor – 
Covasna 
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CANCELARIA PREFECTULUI  1/2                           
AUDIT INTERN 

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-
CONTABILITATE 3/3 

 AUDIT INTERN 1/1 



9 

 

a.Număr posturi aprobate: 
Numărul total al posturilor din Instituţia Prefectului, conform organigramei este de 59 din 

care:  
  - 37 în Institutia Prefectului: 2 înalti functionari publici, 2 functii publice de conducere, 6 

posturi personal contractual (5 ocupate, 1 vacant), 27 functii publice de executie (25 ocupate, 
2 vacante) 

- 10 posturi -  în cadrul Serviciului Public Comunitar pentru Evidenţa şi Eliberarea 
Paşapoartelor Simple. Numărul posturilor ocupate este de 9. 

-12 funcţii în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise Conducere Inmatriculare 
a Vehiculelor. Numărul posturilor ocupate este de 10. 

 
II. OBIECTIVE STRATEGICE 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-Realizarea atribuţiilor referitoare la protecţia informaţiilor clasificate  conform 
prevederilor Hotărârea Guvernului nr.585/2002 şi Hotărârea Guvernului nr. 781/2002. 
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III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE 

 
1.Eficientizarea structurală 
În cursul anului 2019 activitatea institutiei a fost condusă de echipa managerială: formată 

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

Personalul instituţiei este format din funcţionari publici, funcţionari publici cu statut special 
şi personal contractual. 

Structura instituţiei a fost reorganizată conform Ordinul Prefectului Județului Covasna nr. 
25/2017, având următoarea componenţă: 

1.Serviciul Juridic, Relații Publice și Resurse Umane funcționează în subordinea 
Subprefectului Județului Covasna, potrivit Ordinului Prefectului Județului Covasna nr. 
25/14.02.2017 privind reorganizarea Instituției Prefectului-Județul Covasna. În cadrul serviciului 
sunt prevăzute un număr de 16 funcții publice, respectiv o funcţie publică de conducere de şef 
serviciu şi 15 funcţii publice de execuţie. 

Serviciul este structurat pe patru compatimente: 
- Compartimentul Verificarea legalităţii, a aplicării actelor normative, contencios 

administrativ şi apostilă, având în structura sa 3 funcții publice de consilier juridic superior, o 
funcție publică de consilier principal și o funcție publică de consilier juridic debutant.  

- Compartimentul Urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, având în structura 
sa 3 funcții publice de consilier juridic superior și 2 funcții publice de consilier superior. 

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

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

2. Serviciul dezvoltare economică şi monitorizarea serviciilor publice 
deconcentrate, patrimoniu, administrativ şi achiziţii publice structurat pe 3 
compartimente, cu un număr de 12 funcții, din care: o funcţie publică de conducere de şef 
serviciu, 8 funcţii publice de execuţie, 3 funcţii personal contractual,: 

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

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

- Compartimentul de achiziţii publice – având în structură o funcţie publică de consilier 
asistent. 

Au fost întocmite planuri de activitate şi în funcţie de acestea au fost întocmite rapoarte 
de activitate lunare de către fiecare funcţionar public pentru activităţile desfăşurate, avizate de 
şeful ierarhic superior şi aprobate de subprefect, ulterior fiecare funcţionar a înregistrat 
individual şi a prezentat lunar raportul de activitate, creând astfel argumentele acordării 
calificativelor anuale. 

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

4. Corpului de control al prefectului – o funcţie publică- consilier superior 
5. Cancelaria prefectului  - 1 persoană – personal contractual 
6. Audit public intern  – o funcţie publică- consilier superior  
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7. Serviciul Public Comunitar Pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor 
Simple  cu un efectiv de 11 ofiţeri şi subofiţeri,  respectiv: 4 ofiţeri şi 6 agenţi .Numărul 
posturilor ocupate este de 9. 

8. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor cu un efectiv de 12 posturi ofiţeri şi subofiţeri din care 4 ofițeri, 5 agenți, 2 angajați 
contractuali. Numărul posturilor ocupate este de 10, iar 2 posturi contractual sunt vacante. 
 

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

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

funcţionarilor publici  
- Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. 
- OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

În cursul anului 2019 a avut loc concursuri de recrutare pentru 10 funcții publice sau 
contractuale, structurate astfel: 

În luna februarie 2019: 4 concursuri de recrutare organizate în vederea ocupării 
următoarelor posturi: 
• un post aferent funcției publice vacante de auditor; postul nu a fost ocupat. 
• un post aferent funcției publice vacante de consilier asistent la Compartimentul resurse 

umane; postul a fost ocupat. 
• un post aferent funcției publice vacante de consilier juridic asistent; postul nu a fost 

ocupat. 
• un post aferent funcției contractuale de referent II la Compartimentul Dezvoltare 

economică și Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate; postul a fost ocupat.  
În luna iunie 2019: 3 concursuri de recrutare organizate în vederea ocupării următoarelor 

posturi: 
• un post aferent funcției publice vacante de auditor; postul a fost ocupat. 
• un post aferent funcției publice vacante de consilier asistent cu atribuții IT la 

Compartimentul Relaţii publice, soluţionarea petiţiilor, secretariat și informatică; postul 
nu a fost ocupat. 

• un post aferent funcției publice vacante de referent superior la Compartimentul 
Patrimoniu şi Administrativ; postul a fost ocupat.   
În luna iulie 2019: 2 concursuri de recrutare organizate în vederea ocupării următoarelor 

posturi: 
• un post aferent funcției publice vacante de expert asistent la Compartimentul de achiziţii 

publice; postul a fost ocupat.   
•  un post aferent funcției publice vacante de consilier juridic debutant la Verificarea 

legalităţii, a aplicării actelor normative, contencios administrativ şi apostilă; postul a fost 
ocupat. 
  

3.2. Participarea angajaților la cursuri de perfecționare: 
În anul 2019, angajații Instituției Prefectului - Județul Covasna au participat la 

următoarele cursuri de perfecționare: 
 În luna aprilie 2019, doi funcționari publici din cadrul  Compartimentul resurse umane 

au participat la cursul de perfecționare ”Managementul resurselor umane”, curs desfăşurat în 
Mun. Sf. Gheorghe, în cadrul Consiliului Județean Covasna. 
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 În luna septmbrie 2019, Șeful Serviciului Juridic, Relații Publice și Resurse Umane și un 
funcționar public din cadrul Compartimentului Verificarea legalităţii, a aplicării actelor 
normative, contencios administrativ şi apostilă au participat la cursul de perfecționare ”Noutăți 
privind aplicarea Codului administrativ”, organizat de Centrul de formare APSAP, desfăşurat în 
Mun. Sf. Gheorghe, în cadrul Consiliului Județean Covasna. 

 În luna septembrie 2019, un funcționar public din cadrul Compartimentului Audit intern 
a participat la un stagiu de pregătire în domeniul SSM, în loc. Orăștie. 

 În luna septembrie 2019, un funcționar public din cadrul Compartimentului Audit intern 
a participat la un stagiu de pregătire în domeniul auditului public în loc. Mamaia, jud. Constanța. 

 În luna septembrie 2019, Șeful Serviciului dezvoltare economică şi monitorizarea 
serviciilor publice deconcentrate, patrimoniu, administrativ şi achiziţii publice și un funcționar 
public din cadrul Compartimentului Dezvoltare economică și Monitorizarea Serviciilor Publice 
Deconcentrate au participat la o convocare în domeniul PIC/CSTIC în loc. Dumbrăvița, jud. 
Brașov. 

 În luna septembrie 2019, Subprefectul Județului Covasna a participat la un stagiu de 
pregătire în calitate de funcționar de securitate în loc. Dumbrăvița, jud. Brașov. 

   În luna decembrie 2019, un referent de la Compartimentul Dezvoltare economică și 
Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate a participat la un stagiu de instruire privind 
minoritatea romă, în loc. Sinaia, jud. Prahova. 

 
3. Utilizarea rsurselor financiare 
 
Activitatea acestui compartiment s-a desfăşurat prin îndeplinirea atribuţiilor conform 

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

elaborarea şi executarea bugetului pe anul 2019; 
- asigurarea, în limita creditelor bugetare deschise şi aprobate, a bazei tehnico-materiale 

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

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

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

Cap. 51.01.03.  - Autorităţi Publice şi Acţiuni Externe 
Cap. 61.50.00.   -  Ordine Publică şi Siguranţă Naţională 
 

În decursul anului financiar 2019, instituţia noastră a avut alocate credite bugetare pentru 
desfăşurarea activităţii curente, pentru referendum, pentru alegerile europarlamentare, 
respectiv pentru alegerile prezidentiale, fiind  repartizate astfel: 

 
 - în valoare de 3.135,00 mii lei, la Capitolul 51.01.03. Autorităţi Publice și Acțiuni 

Externe – activitatea curentă,  
pentru Titlul I Cheltuieli de personal s-a repartizat suma de 2.576,00 mii lei,   
pentru Titlul II Bunuri şi Servicii s-a repartizat suma de 454,00 mii lei  
pentru Titlul XI Alte cheltuieli s-a repartizat suma de 12,00 mii lei, respectiv la  
Titlul XIII Active nefinanciare s-a repartizat suma de 93,00 mii lei. 
Pentru anul 2019, la Capitolul 51.01.03. Autorităţi Publice şi Acţiuni Externe – 

activitatea curentă  bugetul instituţiei se prezintă astfel: 
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                                                                                                Mii lei 
Categoria de cheltuială  Cod      Buget aprobat 
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI 
EXTERNE 51.01.03                 3.135,00 
CHELTUIELI CURENTE 51.01.01 3.042,00 
Titlu I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 2.576,00 
Cheltuieli salariale in bani 10 01 2.188,00 
Salarii de baza 10 01 01 1.827,00 
Sporuri ptr conditii de munca 10 01 05 126,00 
Indemnizatii platite unor pers din afara 
unitatii 10 01 12 3,00 

Indemnizatii de delegare 10 01 13 
                               

2,00 

Alte drepturi salariale in bani 10 01 30                         
                           

230,00 
Cheltuieli salariale in natura 10 02 330,00 
Norme de hrana 10 02 02 292,00 
Vouchere de vacanta 10 02 06 38,00 
Contributii 10 03 58,00 
Contributii de asigurari sociale de stat 10 03 01  4,00 
Contributii de asigurari de somaj 10 03 02 1,00 
Contributi de asigurari sociale de sanatate 10 03 03 2,00 
Contrib  0,5 % fond de accidente 10 03 04 1,00 
Contributii  0,85% concedii medicale 10 03 06 1,00 
Contributia siguratorie pentru munca                   10 03 07                             49,00 
Titlu II  BUNURI SI SERVICII 20 454,00 
Bunuri si servicii 20 01  217,00 
Furnituri de birou 20 01 01 12,00 
Materiale pentru curatenie 20 01 02 3,00 
Incalzit, iluminat 20 01 03 81,00 
Apa ,canal, salubritate 20 01 04 6,00 
Carburanti auto 20 01 05 35,00 
Piese de schimb 20 01 06 0,00 
Transport 20 01 07 0,00 
Posta, telefon, timbre 20 01 08 17,00 
Materiale si prestari de serv. cu caracter 
funct. 20 01 09 20,00 
Alte bunuri si serv ptr intret si functionare 20 01 30 43,00 

Reparatii curente 20 02 
                       

138,00 
Bunuri de natura obiectelor de inv.  20 05 27,00 
Alte obiecte de inventar 20 05 30 27,00 
Deplasari , detasari transferari 20 06 2,00 
Deplasari interne  20 06 01 2,00 
Deplasari in strainatate 20 06 02 0,00 
Carti si publicatii 20 11 7,00 
Consultanță și expertiză                          20 12                         0,00 
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Pregatire profesionala 20 13 3,00 
Protectia muncii 20 14 0,00 
Cheltuieli judiciare 20 25                         14,00 
   
   
Alte cheltuieli                                                   20 30                         46,00 
Reclama si publicitate 20 30 01 0,00 
Protocol si reprezentare 20 30 02 2,00 
Prime de asigurare non-viate 20 30 03 17,00 
Chirii 20 30 04  25,00 
Fondul conducatorului institutiei 20 30 07 0,00 
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20 30 30 2,00 

Titlul XI Alte cheltuieli                         59                            
                             

12,00 
Despagubiri civile                                   
59.17                                    12,00 
   
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 93,00 
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 93,00 
Active fixe (inclusiv reparatii 
capitale) 71.01 93,00 
Constructii 71.01.01 72,00 
Masini, echipamente si mijloace de 
transport 71.01.02 21,00 
Mobilier, aparatura birotica si alte active 
corporale 71.01.03 0,00 
Alte active fixe 71.01.30 0,00 
Reparatii capitale aferente activelor 
fixe 71.03 0,00 

 
            La Titlul XIII Active nefinanciare suma alocată de 93,00 mii lei s-a utilizat pentru 
achiziția de unitati centrale, laptopuri respectiv imprimante multifunctionale . 

Pentru Referendum instituția  a avut alocată la Titlul I Cheltuieli de personal  suma de 
182,00 mii lei. 
 Pentru Alegerile Europarlamentare  s-a alocat suma de 1.304,00 mii lei:  

Titlul I Cheltuieli de personal, 
Titlul II Bunuri si servicii s-a alocat suma de 98,00 mii lei, rezultând un buget total 

de  1.402,00 mii lei  
 Pentru Alegerile Prezidentiale s-a alocat suma de 2.634,00 mii lei la  

Titlul I Cheltuieli de personal  
Titlul II Bunuri si servicii s-a alocat suma de 209,00 mii lei, rezultând un buget total 

de  2.843,00 mii lei. 
 

Pentru anul 2019, la Capitolul 61.01.50 Ordine Publică şi Siguranţă Naţională  
bugetul instituţiei se prezintă astfel: 

- în valoare de 1.824,00 mii lei, la Capitolul 61.01.50. Ordine Publică şi Siguranţă 
Naţională, pentru  

Titlul I Cheltuieli de personal s-a repartizat suma de 1.722,00 mii lei,  
Titlul II Bunuri şi Servicii s-a repartizat suma de 102,00 mii lei  
Pentru anul 2019, la Capitolul 61.01.50. Ordine Publică şi Siguranţă Naţională bugetul 

instituţiei se prezintă astfel: 



15 

 

 

                                                                           Mii lei  
Categoria de cheltuială  Cod  Buget aprobat 

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 
NATIONALA 

 
 
61.01.50 1.824,00 

CHELTUIELI CURENTE 61.01.01 1.824,00 
Titlu I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 1.722,00 
Cheltuieli salariale in bani 10 01 1.368,00 
Salarii de baza 10 01 01 1.120,00 
Indemnizitii de conducere 10 01 03 13,00 
Sporuri ptr condiţi de munca 10 01 05 66,00 
Alte sporuri 10 01 06 0,00 
Indemnizaţie de delegare 10 01 13 2,00 
Indemnizaţie de detaşare 10 01 14 0,00 
Alte drepturi salariale in bani 10 01 30 167,00 
Cheltuieli salariale in natura 10 02 313,00 
Norme de hrana 10 02 02 226,00 
Uniforme si echipament obligatoriu 10.02.03 56,00 
Vouchere de vacanta                                          10.02.06            21,00 
Transport la şi locul de muncă 10 02 05 5,00 
Alte drepturi salariale in natura 10 02 30 5,00 
Contributii 10 03 41,00 
Contributii de asigurari sociale de stat 10 03 01 7,00 
Contributii de asigurari de somaj 10 03 02 0,00 
Contributi de asigurari sociale de sanatate 10 03 03 2,00 
Contrib  0,5 % fond de accidente 10 03 04 0,00 
Contributia asiguratorie pentru muncă 10 03 07 32,00 
Titlu II  BUNURI SI SERVICII 20 102,00 
Bunuri si servicii 20 01  68,00 
Furnituri de birou 20 01 01 24,00 
Materiale pentru curatenie 20 01 02 2,00 
Incalzit, iluminat 20 01 03 0,00 
Apa ,canal, salubritate 20 01 04 1,00 
Carburanti auto 20 01 05 3,00 
Piese de schimb 20 01 06 0,00 
Posta, telefon, timbre  20 01 08 4,00 
Materiale si prestari de serv. cu caracter 
funct. 20 01 09 3,00 
Alte bunuri si serv ptr intret si functionare 20 01 30 31,00 
Reparatii curente 20 02 5,00 
Bunuri de natura obiectelor de inv.  20 05 18,00 
Alte obiecte de inventar 20 05 30 18,00 
Deplasari , detasari transferari 20 06 2,00 
Deplasari interne  20 06 01 2,00 
Deplasari in strainatate 20 06 02 0,00 
Carti si publicatii 20 11 3,00 
Pregatire profesionala 20 13 0,00 
Protectia muncii 20 14 0,00 
Alte cheltuieli 20 30 6,00 
Reclama si publicitate 20 30 01 0,00 
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Protocol si reprezentera 20 30 02 0,00 
Prime de asigurare non-viate 20 30 03 6,00 
Chirii 20 30 04  0,00 
Fondul conducatorului institutiei 20 30 07 0,00 
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20 30 30 0,00 
Titlul X Alte Cheltuieli 59 0,00 
Despăgubiri civile 59.17 0,00 

1.Activitatea de achiziţii publice 

 Activitatea de achiziţii publice s-a desfăşurat în cadrul legislativ şi instituţional al 
derulării achiziţiilor, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale :  

- Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice; 
- Legea nr. 99 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale; 
- Hotărârea Guvernului nr. 395 din 2 iunie 2016 privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

În cadrul procesului de achiziţie publică au fost urmărite următoarele obiective :   
� respectarea cadrului legal; 
� gestiunea raţională a mijloacelor financiare, materiale şi umane prin 

fundamentarea, elaborarea şi executarea bugetului pe anul 2019; 
� eficienţa utilizării fondurilor, materializată în utilizarea unor criterii care să reflecte 

avantajele de natură economică în vederea obţinerii raportului optim între preţ şi calitate;  
� asumarea răspunderii de către persoanele implicate în procesul de achiziţie 

publică; 
�  asigurarea, în limita creditelor bugetare deschise şi aprobate, a bazei tehnico-

materiale şi financiare necesare desfăşurării normale a activităţii curente şi de investiţii a 
instituţiei; 

� asigurarea transparenţei procesului de achiziţii publice prin aducerea la 
cunoştinţă publică a tuturor informaţiilor legate de procedura de atribuire, prin publicarea 
anunţurilor de participare şi atribuire în SEAP;  

Pe parcursul anului 2019 au fost achiziţionate servicii şi bunuri materiale necesare  
desfăşurării  activității Instituţiei Prefectului Judeţul Covasna, inclusiv a celor 2 servicii publice 
comunitare din subordine. Din valoarea totală a achiziţiilor, în sumă de 467.607,70 lei, 
valoarea cumpărărilor directe efectuate  prin SEAP s-a ridicat la 457.257,95 lei (fără T.V.A.) 
- reprezentând 97,78 % din totalul achiziţiilor, restul de 2,22 % fiind achiziţii directe, fără 
postare în SEAP, motivate prin Notă Justificativă. 

 Pentru buna desfăşurare a activităţii Instituţiei prefectului judeţul Covasna şi a 
serviciilor publice comunitare din subordine, au fost necesare achiziţii de materiale, furnituri de 
birou, bunuri şi servicii diverse – curăţenie, reparaţii auto, întreţinere şi administrare reţele IT 
şi telefonie - în conformitate cu programele de achiziţii publice anuale, avizate şi aprobate 
conform reglementărilor legale în acest domeniu. 

Strategia anuală de achiziție publică nr.16940/17.12.2018 a fost întocmită conform 
dispozițiilor legale, împreună cu Programul anual al achizițiilor publice pentru Instituția 
Prefectului- Județul Covasna și  Serviciilor Publice Comunitare. Programul anual de achiziții 
publice al instituției pe anul 2019 a fost reactualizat in 3 etape, iar cel al serviciilor publice 
comunitare din subordine in 4 etape, datorită cerinţelor neprevăzute, apărute pe parcursul 
anului.  

 Achizițiile mai semnificative efectuate de Instituția Prefectului- Județul Covasna au 
fost următoarele: 
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� Echipamente IT hardware și software, achiziționate de la QUICK READY S.R.L. , 
în baza contractului de furnizare nr.190527.01/27.05.2019, cu o valoare de 60.496,00 (fără 
T.V.A.), după cum urmează: 

- stație de lucru cu MONITOR și UPS 12 bucăți; 
- stație de lucru cu rol de server 1 bucată; 
- stație de lucru portabilă 1 bucată; 
- multifuncțională laser color A4 1 bucată. 
� Lucrări de expertizare tehnică în vederea consolidării clădirii- Palat Administrativ 

aflat în administrarea Instituției Prefectului- Județul Covasna, în scopul stabilirii soluțiilor care 
să asigure rezistența și stabilitatea acesteia, lucrări executate conform contractului 
nr.343/25.07.2019 încheiat între instituție și S.C. ROCOM S.R.L., singurul ofertant. În acest 
sens s-a întocmit o notă justificativă nr.9.913/23.07.2019. Valoarea contractului este de 51.000 
lei (fără T.V.A.).  ; 

� Modernizarea sistemului de securitate existent prin furnizarea și instalarea unor 
noi echipamente de supraveghere și alarmare după cum urmează: 

- SISTEM SUPRAVEGHERE DAHUA VIDEO HD; 
- SISTEM ALARMĂ PARADOX; 
precum și operațiuni de verificare, adaptare și conectare a acestora la dispeceratul 

D.O., conform contractului de prestări servicii nr.7.713/04.06.2019 încheiat cu S.C. D.O. 
SECURITY GRUP PAZA ȘI PROTECȚIE S.R.L. în valoare de 14.677,00 lei(fără T.V.A.) 

� Lucrări de zugrăveli și reparații interioare, executate de S.C. CONSTRUCȚII 
ORDOG S.R.L. în baza Contractului de lucrări prestări servicii nr.12748/01.10.2019 încheiat în 
urma publicării în SEAP/SICAP a anunțului, precum și a actului adițional nr.13226/10.10.2019.  

S-au efectuat lucrări de zugrăveli și reparații interioare, s-au schimbat 3 uși, s-au 
capitonat 2 uși, s-a vopsit tâmplăria interioară și s-au schimbat yale acolo unde a fost necesar; 
Valoarea contractului este de 69.741,23 lei (fără T.V.A.) iar valoarea actului adițional este de 
6.696,84 lei (fără T.V.A.). S-a întocmit nota justificativă nr.12.636/01.10.2019. 

� Lucrări de sondare stratigrafică de parament la fațada clădirii Instituției 
Prefectului, situată în str. Libertății, nr.4, Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna. În vederea efectuării 
lucrărilor a fost încheiat contractul nr.12.835/02.10.2019 cu S.C. RESART S.R.L, în valoare de 
4664,77 lei. 

In vederea organizării Alegerilor pentru Parlamentul European și a Referendumului din 
26.05.2019 a fost întocmit Programul de achiziții publice nr. 4.031/15.03.2019. Pentru 
desfășurarea, în cadrul legal, a alegerilor s-a întocmit notă justificativă nr.5.805/23.04.2019. 
Pentru organizare și buna desfășurare a procesului de alegeri a fost alocată suma de 246.000 
lei, din care s-au cheltuit 98.000 lei. 

In vederea organizării Alegerilor Prezidențiale din 10 și 24 noiembrie 2019 a fost 
întocmit Programul de achiziții publice nr.11.878/11.09.2019. Programul de achiziții publice a 
fost reactualizat de 2 ori. Pentru organizare și buna desfășurare a procesului de alegeri a fost 
alocată suma de 275.000 lei, din care s-au cheltuit 209.000 lei. 

     În decursul anului 2019, compartimentul de achiziții publice a urmărit și a încheiat 
contractele de furnizare și prestări servicii, necesare desfășurării in bune condiții a activității, 
S.C. RESART S.R.L.- sondaje stratigrafice de parament. 
 

5. Asigurarea resurselor logistice, IT şi comunicaţii 
Pe parcursul anului 2019 s-a urmărit asigurarea condițiilor pentru buna funcționare a 

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

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

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

- Inventarierea patrimoniului: în cadrul căreia au fost inventariate toate gestiunile de 
valori materiale, respectiv gestiunile de materiale obiecte de inventar în magazie şi în folosință 
şi mijloace fixe; 

- Menţinerea în stare de funcţionare a patrimoniului instituţiei: au fost organizate 
activități de întreținere, reparații şi acolo unde era cazul încheierea de contracte cu terţi la 
instalațiile de încălzire,apă, canal, energie electrică si altele. 

Pe parcursul anului 2019 a continuat derularea Acordurilor Cadru încheiate la nivelul 
MAI având ca obiect servicii de telefonie fixă, telefonie mobilă, servicii de semnătură digitală 
prin încheierea de contracte subsecvente. 

La solicitarea Direcţiei Generale pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din cadrul 
MAI s-au transmis pe parcursul anului 2019 situaţii privind Stadiul implementării strategiei MAI 
în domeniul comunicaţiilor şi tehnologia informaţiilor 2015-2020, respectiv asigurarea dotării cu 
echipamente de comunicaţii şi tehnică de calcul.   

În domeniul IT, cu sprijinul Direcţiei Generale Logistice, au fost achiziţionate 13 staţii de 
lucru, 2 laptop-uri şi 1 imprimantă multifuncţională color A4 de la SC Quick  Ready SRL cu o valoare 
de 72.000 lei. 
 

IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ  
 
A. CANCELARIA PREFECTULUI 
În baza atribuţiilor stabilite prin H.G. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi 

ale Legii 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, și ulterior OUG 57/2019 
privind Codul administrativ  Cancelaria Instituţiei Prefectului – judeţul Covasna în cursul 
anului 2019 a desfășurat următoarele activități:  

- Mass-media: Cancelaria prefectului a efectuat monitorizarea presei în ceea ce priveşte 
promovarea şi reflectarea imaginii şi a activităţilor Instituţiei Prefectului şi a persoanei 
prefectului în ziarele locale şi centrale. Astfel, au apărut peste 80 de articole în presa scrisă şi 
electronică, locală şi centrală: Observatorul de Covasna, Mesagerul de Covasna, Condeiul 
Ardelean, Agerpres, DC News, Radio România Târgu Mureș, Radio We Sfântu Gheorghe, 
Știripesurse.ro, Digi 24, Háromszék, Székely Hírmondó, Kronika, Sepsi Radio, România TV, 
trustul de presă Antena. 

 De asemenea, în această perioadă, s-au organizat un număr de 7 conferinţe de presă și 
au fost elaborate şi publicate un număr de 12 comunicate de presă. 

- Relaţii internaţionale: în contextul promovării imaginii şi intereselor judeţului Covasna 
în particular şi a României în general, în cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Covasna pe 
parcursul anului 2019, prefectul Sebastian CUCU s-a întâlnit cu Excelența Sa, domnul Daulet 
Batrashev, Ambasadorul Republicii Kazahstan în cadrul unei vizite oficiale ce a avut loc pe data 
de 7 februarie 2019 la sediul Camerei de Comerț și Industrie Covasna. 

- Relaţii pe plan intern:  Prefectul Sebastian CUCU a primit vizita Doamnei Lila Debelka, 
Secretar de Stat din cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.  

De asemenea, Domnul Sebastian Cucu, prefectul județului Covasna a primit vizita de lucru 
a domnului Teodor Iulian Gheorghe, Director General din cadrul Direcției Generale pentru 
Relațiile cu Instituțiile Prefectului – M.A.I. 
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- Site-ul Instituţiei Prefectului – judeţul Covasna: asigurarea actualizării şi 
întreţinerii site-ului oficial al Instituţiei Prefectului–judeţul Covasna, 
http://cv.prefectura.mai.gov.ro, a fost o altă atribuţie a personalului Cancelariei Prefectului. În 
cadrul site-ului se regăsesc informaţii privind agenda publică a prefectului, informaţii de 
actualitate de interes general, comunicate de presă ale Instituţiei Prefectului - judeţul Covasna, 
materialele şedinţelor comisiilor aflate în coordonarea prefectului, date de interes general 
privind unităţile administrativ-teritoriale şi serviciile deconcentrate judeţene, precum şi alte date 
cu caracter public prevăzute prin lege.  

În anul 2019, în contextul reorganizării unitare a site-urilor WEB ale instituțiilor prefectului, 
personalul Cancelariei prefectului a asigurat administrarea noilor pagini de internet a Instituției 
Prefectului-Județul Covasna, precum și completarea formatelor standard cu informații. 

- Şedinţe operative: completarea la zi a registrului privind evidenţa şedinţelor operative 
desfăşurate în cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Covasna şi participarea la aceste şedinţe 
operative, pe parcursul anului 2019 au fost întocmite procesele-verbale pentru un număr de 7 
şedinţe.  

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

     Personalul Cancelariei Prefectului, a contribuit, împreună cu celelalte departamente ale 
instituției, la desfășurarea, în bune condiții, a manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României. 
Astfel, a convocat pe parcursul anului membrii Comitetului județean de coordonare a activităților 
dedicate Zilei Naționale a României, a ținut permanent legătura cu aceștia în vederea stabilirii 
programului manifestărilor, de la nivelul județului Covasna. 

 De asemenea, in decursul anului 2019 au avut loc următoarele evenimente:  
• În luna aprilie – „Ziua Instituției Prefectului” – pe data de 2 aprilie 2019 a fost organizată 

o ședință festivă în cadrul Colegiului Prefectural, dedicată sărbătoririi „Zilei Instituției Prefectului” 
• În luna august – pe data de 20 august 2019 a avut loc etapa a II-a a Campaniei Naționale 

„Informare acasă! Siguranța în lume!” , inițiată de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în 
vederea informării corecte și cât mai complete a potențialilor migranți români în ceea ce privește 
drepturile pe care le au in statele membre ale Uniunii Europene, campanie prezentată de 
Doamna Lila Debelka, Secretar de Stat din cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. 

• În luna septembrie 2019 s-a desfășurat campania de informare “#10 Pentru siguranță!” 
în cadrul căreia s-au prezentat și dezbătut teme precum: prevenirea victimizării minorilor, 
siguranța rutieră, siguranța pe internet, prevenirea faptelor comise cu violență, modul de 
acțiune în diverse situații de urgență, prevenirea consumului de droguri sau substanțe noi cu 
proprietăți psihoactive și prevenirea traficului de persoane. Campania s-a adresat elevilor, 
părinților și cadrelor didactice, mesajul campaniei ajungând la peste 3000 de elevi și peste 700 
de persoane adulte (părinți și cadre didactice). 

  
 

B. CORP DE CONTROL AL PREFECTULUI 
 
În conformitate cu prevederile art. 27 alin.(1)din OMAI 138/2016 privind organizarea şi 

executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne, vă transmitem, controalele efectuate de 
corpul de control din cadrul instituției Prefectului Județul Covasna în anul 2019 și planificarea 
obiectivelor pentru anul 2020. 
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 Având  în vedere competențele stabilite prin lege, prin fișa postului și a obiectivelor 
stabilite pentru anul 2019, activitatea desfășurată de compartimentul Corp control din cadrul 
Instituției Prefectului Județul Covasna în anul 2019 a urmărit, în parte, activitatea autorităților 
administrației publice locale, a serviciilor publice deconcentrate, verificarea respectării legalității 
și documentele întocmite referitoare la restituirea proprietăților solicitate de cetățeni în temeiul 
legilor cu caracter reparatoriu,  verificarea și soluționarea sesizărilor adresate prefectului, 
verificarea și modul de punere în aplicare a acțiunilor pe linie de control intern managerial, 
participarea ca reprezentant al prefectului sau al ANFP în cadrul unor comisii de concura sau 
soluționare a contestațiilor, și se structurează, după cum urmează: 

- Efectuarea controlului activității autorităților administrației publice locale, 
controlul și îndrumarea secretarilor unităților administrativ-teritoriale 

În baza Ordinului Prefectului nr. 2/2019 și a Ordinului Prefectului nr. 3/2019 în perioada 
februarie – noiembrie 2019 au fost efectuate un număr de 10(zece) controale tematice la sediile 
primăriilor din județ, în colaborare cu angajații compartimentului Serviciului Juridic, Relații 
Publice și Resurse Umane, controale care au fost finalizate prin întocmirea unor rapoarte de 
control la finalul cărora au fost stabilite măsuri concrete pentru înlăturarea deficiențelor constate 
la termene bine precizate, în baza tematicii aprobate. 

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

În cursul anului 2019, am avut în analiză un număr de 86 hotărâri ale comisiilor locale 
pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, hotărâri ce au fost 
materializate prin emiterea unor hotărâri de validare/respingere de către Comisia județeană 
Covasna pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor sau întocmirea unor 
adrese prin care au fost restituite documentațiile, în vederea completării acestora. 

- Întocmirea proiectelor de ordin al prefectului având ca obiect atribuirea în 
proprietate a terenurilor în temeiul art. 36 din Legea 18/1991 

În cursul anului 2019, am avut în analiză un număr de 101 propuneri ale unităților 
administrativ teritoriale, prin care s-au propus spre atribuire în proprietate terenuri în baza art. 
36 din Legea 18/1991 a fondului funciar (r), propuneri ce au fost materializate prin emiterea 
unor ordine de prefect sau întocmirea unor adrese prin care au fost restituite documentațiile, în 
vederea completării acestora. 

- Activitatea de petiții 

În cursul anului 2019, urmare a sesizărilor primite prin petiții, memorii, sau ca urmare a 
primirii cetățenilor în audiențele desfășurate la nivelul instituției, Corpul de control din cadrul 
instituției a efectuat acțiuni de verificare și control cu privire la exercitarea atribuțiilor legale, 
conform competențelor în materie, care au fost finalizate prin note raport și adrese de răspuns 
către petenți, în număr de 57, acestea fiind soluționate în termenele și în condițiile prevăzute 
de art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 și art. 10 din Ordonanța de Guvern nr. 27/2002 privind 
reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare. 

- Activitatea de control intern/managerial 

Cu privire la activitatea de control managerial, aceasta s-a desfășurat în conformitate cu 
prevederile Ordinului 600/2018. Activitatea a presupus întocmirea raportului de evaluare pentru 
anul 2018, întocmirea registrul de riscuri, a raportului privind stadiul de implementare a 
activităților prevăzute in programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, 
întocmirea programului anual de dezvoltare, întocmirea de procese verbale ale comisiei de 
monitorizare, adrese și informări cu privire la sistemul de control intern managerial. 
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Întreaga activitate a controlului intern/managerial va fi edificată prin situația sintetică 
rezultată ca urmare a autoevaluării realizate la nivelul Instituției Prefectului precum și a 
Raportului asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2019, activitate 
aflată în curs de elaborare 
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C. Controlul legalităţii, al aplicării actelor normative şi contencios 
administrativ 

1. Activitatea de verificare a legalităţii, a modului de aplicare a actelor 
normative în acţiuni planificate, tematica abordată, principalele deficiențe 
constatate, măsuri propuse:  

Activitatea de verificare a legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de 
autorităţile administraţiei publice locale este stipulată de Constituţia României, Legea nr. 
340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului,  republicată şi HG nr. 460/2006 pentru 
aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului . Din 
data de 05.07.2019 a intrat în vigoare OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, act 
normativ care a abrogat Legea nr. 340/2004, preluând totodată prevederile acesteia din urmă 
referitoare la prerogativele prefectului de verificare a legalităţii actelor administrative adoptate 
sau emise de autorităţile administraţiei publice locale. 

În anul 2019, controlul de legalitate asupra actelor administrative s-a realizat de către 
3 jurişti din cadrul serviciului și de către șeful serviciului, conform repartizării acestora pe unităţi 
administrativ-teritoriale, conform notelor interne nr. 16177/2018 și 11882/2019. 

Modul de lucru este prevăzut în cuprinsul Procedurii operaționale privind evidenţa şi 
verificarea legalităţii actelor administrative adoptate/emise de către autorităţile administraţiei 
publice locale.  

Astfel, au fost examinate sub aspectul legalităţii un număr de 14555 acte 
administrative, din care 3440 hotărâri adoptate de consiliile locale şi  10554 dispoziţii emise de 
primari, precum şi 211 hotărâri adoptate de Consiliul Judeţean Covasna şi 350 dispoziţii emise 
de preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, în final rezultând un număr de 3651 hotărâri 
adoptate şi 10904 dispoziţii emise în anul 2018 (a se vedea anexele 1, 1a, 1b, 1c).  

Din totalul actelor adoptate/emise în anul 2019 au fost identificate un număr de 241 
acte nelegale adoptate/emise de către autorităţile administraţiei publice din judeţul Covasna, 
fiind formulate 241 de proceduri prealabile în vederea reanalizării actelor şi revocării sau 
modificării acestora după caz. Ca urmare a aplicării procedurii prealabile, autorităţile emitente 
au reanalizat actele administrative emise sau adoptate, cu încălcarea prevederilor legale, 
procedând după caz, la revocarea sau modificarea a 236 acte administrative, din care 163 
dispoziții ale primarilor, 73 de hotărâri ale consiliilor locale. Pentru actele 
nerevocate/nemodificate a fost sesizată instanţa de contencios administrativ în vederea 
anulării acestora, fiind formulate 5 acţiuni vizând anularea unor hotărâri ale consiliilor locale. 

                         
Fig.1. Reprezentarea comparativă a actelor legale şi nelegale în anul 2019 
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Fig. 2- Reprezentarea grafică a modului de intrare în legalitate în anul 2019 pentru actele considerate 

nelegale 
 

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

AN ACTE ADMINISTRATIVE VERIFICATE 
TOTAL ACTE 
ADMINISTRATIVE 
VERIFICATE 

ACTE 
ADMINISTRATIVE 
APRECIATE CA 
LEGALE 

ACTE ADMINISTRATIVE 
APRECIATE CA 
NELEGALE 

PROCENT ACTE 
NELEGALE 

2013 19645 19565 80 0,40% 
2014 19076 18980 97 0,50% 
2015 21303 21180 124 0,57% 
2016 19411 19234 177 0,91% 
2017 20051 19867 184 0,91% 
2018 15475 15335 140 0,90% 
2019 14555 14314 241 1,65% 

 
 
 

 
 
Fig. 3- Evoluţia numărului actelor administrative verificate în perioada 2013-2019 
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Fig. 4- Evoluţia numărului actelor administrative nelegale în perioada 2013-2019 

 
Deficienţele constatate din controlul hotărârilor consiliilor locale/consiliului județean și a 

dispozițiilor primarilor sunt cuprinse în tabelele anexă nr. 1a, 1b, 1c la prezentul raport.  
 
Verificarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi a 

secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Covasna, la sediul 
acestora s-a realizat în echipe mixte, formate din consilieri juridici de la nivelul 
Compartimentului Verificarea legalităţii, a aplicării actelor normative, contencios administrativ 
şi apostilă, consilieri de la nivelul Compartimentului Resurse umane, securitate şi sănătate în 
muncă, consiliere şi etică profesională și de către Corpul de control al Prefectului.  
 Regulamentul de realizare a acțiunilor de îndrumare, verificare și control la sediul 
unităților administrației publice locale din Județul Covasna, precum și a tematicii de control a 
fost aprobat prin Ordinul Prefectului Județului Covasna nr. 19/2019. 
 Totodată prin Ordinul Prefectului Județului Covasna nr. 20/2019 a fost aprobat 
calendarul acțiunilor de îndrumare, verificare și control la sediul unităților administrației publice 
locale din Județul Covasna, în anul 2019.  
 În vederea verificării activităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi a secretarilor 
unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, în cursul anului 2019, funcționarii publici din cadrul 
Serviciului Juridic, Relații Publice și Resurse Umane, a desfăşurat un număr de 12 de controale 
la sediul Primăriilor localităților Barcani, Belin, Bodoc, Brețcu, Ghidfalău, Lemnia, Malnaș, 
Mereni, Poian, Vâlcele, Valea Mare și Zagon. 
 Pentru fiecare verificare în parte au fost întocmite rapoarte de control, în care au fost 
cuprinse deficienţele constatate, măsurile şi termenele dispuse pentru remedierea acestora, 
precum şi propunerile colectivului de control în vederea eficientizării activităţii autorităţilor 
verificate. 

Controalele ce s-au efectuat la sediul autorităţilor administraţiei publice locale din 
Judeţul Covasna au avut ca scop, în principal: 

a.verificarea îndeplinirii de către primari a atribuţiilor stabilite prin reglementările în 
vigoare, în calitatea acestora de reprezentaţi ai statului în unitatea administrativ-teritorială; 

b.verificarea îndeplinirii de către primari a atribuţiilor delegate şi executate în numele 
statului; 
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c.Verificarea activităţii secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 

De asemenea, în cursul lunii decembrie 2019 s-a organizat o acțiune de control privind 
modul de completare și ținere la zi a registrului agricol la nivelul unităților administrative 
teritoriale din Județul Covasna, în vederea pregătirii Recensământului General Agricol din anul 
2020, vizând un mumăr de 32 unități administrativ-teritoriale. Controlul s-a realizat de echipe 
mixte formate din reprezentanți ai Instituției Prefectului-Județul Covasna, ai Direcţiei pentru 
Agricultură a Judeţului Covasna și ai Direcției Județene de Statistică Covasna, conform tematicii 
și graficului aprobate prin ordinul al Prefectului.   

 
2. Controale dispuse  în urma sesizărilor şi audienţelor înregistrate la 

Instituţia Prefectului care au necesitat verificarea aspectelor sesizate la faţa 
locului:  

S-au efectuat un număr de 11 deplasări la fața locului, în vederea verificării aspectelor 
sesizate de cetățeni, prin petițiile depuse sau cu ocazia prezentării în audiență.    

 
3. Instruirea secretarilor unităţilor administrativ –teritoriale cu privire la 

aplicarea actelor normative nou apărute 
Au fost organizate 5 şedințe de îndrumare cu primarii şi secretarii unităţilor 

administrativ-teritoriale. Tematica abordată vizează: 
• Aplicarea prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, privind 
organizarea lucrărilor sistematice de cadastru, 4 ședințe de instruire pe grupuri de lucru, cu 
participarea reprezentanților reprezentații comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor, membrilor grupului de lucru al Comisiei Județene Covasna 
pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, OCPI Covasna, Direcției Silvice 
Covasna  
• Aplicarea legilor cu caracter reparatoriu; analiza problemelor întâmpinate în activitatea 
de soluționare a cererilor depuse în baza Legii nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991, 4 ședințe de instruire pe grupuri de lucru, cu participarea 
reprezentanților reprezentații comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor, membrilor grupului de lucru al Comisiei Județene Covasna pentru stabilirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor, OCPI Covasna, Direcției Silvice Covasna 
• Aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
• Organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 
2019 și la Referendumului național din 26 mai 2019 (instruire în sistem videoconferință). 
• Organizarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019 (instruire în 
sistem videoconferință). 

 
Au fost transmise în teritoriu 24 de circulare care au avut ca scop punerea în aplicare a 

unor prevederi legale, vizând următoarele domenii: 
 Aplicarea Legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului 
 Aplicarea HG nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară 

garantat în plată, precum și a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice 

 Respectarea prevederilor Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului 
României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către 
autorităţile şi instituţiile publice și ale HG nr. pentru aprobarea Normelor privind arborarea 
drapelului României, intonarea imnului naţional si folosirea sigiliilor cu stema României, cu 
ocazia manifestărilor organizate în ziua de 15 martie 2019 
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 Respectarea prevederilor Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului 
României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către 
autorităţile şi instituţiile publice și ale HG nr. pentru aprobarea Normelor privind arborarea 
drapelului României, intonarea imnului naţional si folosirea sigiliilor cu stema României, cu 
ocazia zilei de 1 Decembrie 2019, Ziua Națională a României 

 Măsuri ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ 

 Aplicarea măsurilor dispuse prin HG nr. 171/2019 privind stabilirea zilei de 30 
aprilie 2019 ca zi liberă. 

 Aplicarea măsurilor dispuse prin HG nr. 557/2019 privind stabilirea zilei de 16 
august 2019 ca zi liberă. 

 Aplicarea Legii nr. 116/2019 pentru abrogarea art. II din Legea 231/02.08.2018, 
privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 

 Implementarea proiectului „Monitorizarea și evaluarea integrată a performanței 
serviciilor publice SIPOCA 616” 

 Aplicarea Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională in administraţia 
publică, în cadrul procedurii aprobării amenajamentelor pastorale al unităților administrativ-
teritoriale în baza prevederilor  O.U.G nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr. 18/1991 

 Intrarea în vigoare a Legii nr. 193 din 28 octombrie 2019, care aduce modificări 
și respectiv, completează prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcții. 

 Difuzarea precizărilor MDRAP privind modificările legislative aduse Legii nr. 
196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și 
administrarea condominiilor 

 Intrarea în vigoare a Legii 182/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale  

 6 circulare vizând aplicarea prevederilor legale privind organizarea alegerilor 
pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 și la Referendumului 
național din 26 mai 2019 

 4 circulare vizând aplicarea prevederilor legale privind organizarea alegerilor 
pentru Președintele României din anul 2019 

 Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții 
de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, 
înmatriculării sau înregistrării acestora în România. 

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

Judeţul Covasna, a Comisiei Judeţene Covasna pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor și a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor-Covasna, în special în cauzele de fond funciar şi cele de Legea 10/2001 privind 
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 
1989, a fost realizată de către consilierii juridici din cadrul Compartimentului urmărirea aplicării 
actelor cu caracter reparatoriu şi de şeful serviciului, iar în cauzele de contencios administrativ 
de către consilierii juridici din cadrul Compartimentul verificarea legalităţii, a aplicării actelor 
normative, contencios administrativ şi apostilă și șeful serviciului. 
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În anul 2019 au fost înregistrate în registrul de evidenţă a cauzelor un număr de 73 
de cauze, pe lângă acestea consilierii juridici asigurând reprezentarea instituţiei şi în cauzele 
rămase pe rolul instanţelor din anii precedenţi. 

Reprezentarea în instanţă a intereselor instituţiei s-a realizat fără probleme in anul 
2019, iar cifrele de mai jos indică o prestaţie bună a consilierilor juridici în faţa instanţelor de 
judecată.  

Reprezentarea și asigurarea îndeplinirii actelor de procedură s-a realizat la instanțele 
din Județul Covasna, cât și la Curtea de Apel Brașov sau, după caz în fața instanțelor din alte 
județe: Înalta Curte de Casație și Justiție, Curtea Constituțională, Tribunalul Bucureşti, 
Judecătoria Sibiu, etc. 

Situaţia proceselor înregistrate în anul 2019 se prezintă astfel: 
 

Categorie TOTAL Soluţia instanţei de fond  
(nedefinitivă) 

Pe rol 
Favorabilă Nefavorabilă 

Fond funciar 49 9 7 33 

Contencios 
administrativ 

(anularea unor 
acte administrative, 
obligația de face)  

 
 

15 

HOTĂRÂRI  6 2 1 3 
Ordine 3 1 - 2 

Revendicare 
drepturi 
salariale 

Funcţionari 
publici 

4 - - 4 

altele     
Plângeri 

contravenţional
e 

1 1 - - 

ÎNMATRICULARE  
AUTOTURISME 8 2 1 5 

Total 73 15 8 48 
 

 
                         

 
Fig. 8: Situația proceselor de pe rolul instanțelor pe anul 2019 
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                 Situaţia detaliată a litigiilor se regăseşte în anexa nr.3. 
 

 
 
 
 
 
 

5. Activitatea de emitere a ordinelor cu caracter individual şi/sau normativ:  
În anul 2019 au fost emise un număr de 311 ordine ale prefectului, înregistrarea, evidenţa 

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

Din punct de vedere al iniţierii acestora, situația se prezintă astfel: 
� Serviciul Juridic, Relaţii Publice și Resurse Umane: 137 de proiecte de ordin, din care: 
�  În domeniul gestionării resurselor umane: 66 de proiecte de ordin, având ca 

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

�   Alte domenii: 
i. Reorganizarea unor comisii locale pentru stabilirea dreptului de proprietate 

asupra terenurilor. 
ii. aplicarea prevederilor legale privind organizarea alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2019 și la Referendumului național 
din 26 mai 2019 

iii.  aplicarea prevederilor legale privind organizarea alegerilor pentru 
Președintele României din anul 2019 

iv. Constatarea încetării mandatului unor aleși locali. 
v. organizarea activității de apostilă 
vi. organizarea activității de relații cu publicul 
vii. organizarea activității de control la sediul primăriilor 
viii. împuternicirea unor funcționari publici în vederea aplicării unor sancțiuni 

contravenționale 
ix. desemnarea persoanelor care fac parte din rețeaua SISOP 
x. Aprobarea Regulamentului de decontare a serviciilor turistice 
xi. Participarea la proiectul „Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – 

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

� Corpul de control al Prefectului: 82 de proiecte de ordin. 
� Serviciul dezvoltare economică, monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, 

patrimoniu,  administrativ  şi achiziţii publice: 51 de proiecte de ordin. 
� Serviciul Public Comunitar Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple - 15 

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

Vehiculelor– 15 proiecte de ordin 
� Compartimentul financiar-contabilitate: 8 proiecte de ordin. 
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Fig. 7: Situația proiectelor de ordine ale prefectului, pe compartimente ale Instituției Prefectului-
Județul Covasna 

 
a. modalitate de lucru pentru întocmirea proiectelor de ordin; număr ordine, din care: 
- în anul 2019 nu au fost emise cu caracter normativ 
b. număr ordine cu caracter tehnic și de specialitate: 2 ordine 
c.număr odine emis ede prefect în calitate de președinte al comitetului pentru situații de 

urgență: 4 ordine 
d.număr de odine prin care s-au constituit comisii mixte de verificare: 8 odine 
 

6. Activitatea Comisiei de disciplină:  
 Comisia de disciplină la nivelul Instituției Prefectului-Județul Covasna a fost reorganizată 
prin Ordinul Prefectului Județului Covasna nr. 206/2018. În anul 2019 nu a fost înregistrată 
nicio sesizare. 

Comisia de disciplină a Județului Covasna abilitată pentru analizarea și soluționarea 
sesizărilor privind faptele secretarilor unităților administrativ-teritoriale reclamate ca abateri 
disciplinare a fost reorganizată prin Ordinul Prefectului Județului Covasna nr. 151/27.07.2018. 
În anul 2019 nu a fost înregistrată nicio sesizare. 
 

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

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

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

Relații Publice și Resurse Umane. 
În anul 2019, Comisia a avut 7 ședințe și a  emis un număr de 8 avize favorabile și un 

număr de 2 avize nefavorabile. 
 

137

54

82

15
15 8

SITUATIA ORDINELOR PREFECTULUI IN FUNCTIE DE 

INITIATOR
SERVICIU JURIDIC

SERVICIUL DEZVOLTARE 
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SECURITATE
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8. Activitatea de contencios administrativ: au fost înregostrate în total 15 cauze, 
din care: 

• 6 acţiuni pentru anularea unor acte administrative nerevocate/nemodificate, 
toate vizând anularea unor hotărâri ale consiliilor locale 

• 4 acţiuni promovate de funcţionari publici sau foşti funcţionari publici, având ca 
obiect revendicarea unor drepturi salariale. 

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

• 1 cauză având ca obiect anularea unui ordin al prefectului privind încetarea 
mandatului unui consilier local 

• 1 cauză având ca obiect obligația de a face (întocmire fișă de lichidare în favoarea 
unui fost angajat al instituției)  

• 2 cauze având ca obiect constatarea nulității absolute a unui unui ordin al 
prefectului privind încetarea exercitării funcției publice de secretar al unei unități administrativ-
teritoriale. 
 

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

funcţionarii publici din cadrul compartimentului Aplicarea actelor cu caracter reparatoriu, cât şi 
de către consilierul din cadrul Corpului de control al Prefectului, care are calitatea de membru 
în colectivul de lucru al Comisiei judeţene de fond funciar. Ultima reorganizare a Comisiei 
județene pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra terenurilor Covasna, 
respectiv a colectivului de lucru al Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate 
private asupra terenurilor Covasna din anul 2019 a fost aprobată prin Ordinul Prefectului 
Județului Covasna nr. 310/2019. Colectivul de lucru a efectuat lucrările pregătitoare pentru 
desfăşurarea şedinţelor comisiei judeţene de fond funciar şi adoptarea hotărârilor prevăzute 
de lege, precum şi soluţionarea contestaţiilor. 

În principal s-au desfăşurat următoarele activităţi: 
� verificarea legalităţii propunerilor făcute de comisiile locale şi validarea sau 
invalidarea  acestora; 
� analizarea şi soluţionarea contestaţiilor formulate de cetăţeni împotriva modului   
de soluţionare a cererilor de către comisiile locale; 
� emiterea, modificarea titlurilor de proprietate  sau anularea titlurilor de 
proprietate; 
� redactarea documentelor necesare şi reprezentarea în justiţie, în litigiile având 
ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole şi 
forestiere. 
� au fost acordate îndrumări secretarilor unităţilor administrativ teritoriale cu privire 
la aplicarea, şi interpretarea legislaţiei şi soluţionarea cererilor; 
În cursul anului 2019, au avut loc 9 de şedinţe ale Comisiei Judeţene pentru aplicarea 

legilor fondului funciar Covasna şi fiind adoptate 16 Hotărâri ale Comisiei Judeţene Covasna, 
din care:  

� 9 hotărâri vizând soluționarea unor cereri privind terenuri agricole,  
� 6 hotărâri vizând soluționarea unor cereri privind terenuri forestiere 
�  1 hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Comisiei judeţene pentru dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Covasna. 
Colectivul de lucru al comisiei judeţene Covasna a fost convocată în 31 de şedinţe din 

care : 
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- 22  privind terenuri agricole  
           - 9 privind terenuri forestiere 

 Au fost înregistrate 279 de documentaţii, din care 153 de documentaţii au fost 
introduse pe ordinea de zi a comisiei judeţene (140 pentru terenuri agricole și 13 pentru 
terenuri forestiere), iar restul au fost restituite pentru modificare/completare sau sunt în lucru. 

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

În ceea ce priveşte situaţia aplicării art. 36 din Legea nr.18/1991, în perioada 
01.01.2019 - 31.12.2019, au fost înregistrate următoarele date: 

- s-au emis 73 ordine privind atribuirea în proprietate a persoanelor îndreptăţite a 
unor terenuri  proprietate de stat din intravilanul localităţilor    

- nr. propuneri formulate de primării: 28  
În anul 2019, au fost emise un număr de 478 de titluri de proprietate, pentru o 

suprafață totală de 1624,0170 ha (16240170 mp), din care 372 reprezintă titluri de proprietate 
emise pentru terenuri agricole (suprafață totală: 12422770 mp) și 116 reprezintă titluri de 
proprietate emise pentru terenuri forestiere (suprafață totală: 3817400 mp). 

Au fost înregistrate un număr de 81 de petiții având ca obiect aplicarea legilor fondului 
funciar.    

Situaţia detaliată pe comisii locale se regăseşte în anexa nr.4. 
Având în vedere solicitările primite din partea unor comisii locale privind soluționarea a 

unor cereri depuse în baza Legii nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991, Instituția Prefectului-Județul Covasna a organizat la sediul său un număr 
de 4 ședințe de analiză, cu următoarea ordine de zi: 

• Aplicarea legilor cu caracter reparatoriu; analiza problemelor întâmpinate în 
activitatea de soluționare a cererilor depuse în baza Legii nr. 231/2018 pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

• Aplicarea prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare privind 
organizarea lucrărilor sistematice de cadastru. 

Pentru flexibilitate, ședințele au fost organizate pe 4 grupuri de lucru de 8-15 persoane, 
grupate în funcție de problemele specifice zonei, astfel: 

     Data                          Reprezentați Comisia locală 
19.06.2019 Catalina, Cernat, Dalnic, Estelnic, Ghelința, Lemnia, Mereni, Moacșa, 

Ojdula, Poian, Sânzieni, Tg. Secuiesc, Turia, Zăbala 
20.06.2019  Aita Mare, Baraolt, Bățani, Belin, Brăduț, Hăghig, Ilieni, Vâlcele, Vârghiș 
21.06.2019 Arcuș, Bixad, Bodoc, Borosneu Mare, Brateș, Chichiș, Covasna, 

Ghidfalău, Malnaș, Micfalău, Ozun, Reci, Sf. Gheorghe, Valea Crișului, 
Zagon 

27.06.2019  Barcani, Brețcu, Comandău, Dobârlău, Înt. Buzăului, Sita Buzăului, 
Valea Mare 

 
 Urmare a consultării cu reprezentanții comisiilor locale de fond funciar, a solicitării unor 
punte de vedere ale Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, precum și a 
circularelor cu caracter de îndrumare transmis ede Ministerul Afacerilor Interne, a fost aprobat, 
prin Hotărea nr. 1011/2019 un nou Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei 
judeţene pentru dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Covasna.  

 
2. Aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 

preluate în mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 
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În luna ianuarie 2019 figurau ca nesoluţionate la nivelul judeţului Covasna, un număr 
de 477 notificări, toate înregistrate la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe. În luna 
decembrie 2019 figurau ca nesoluţionate, 446 de notificări toate înregistrate la Primăria 
municipiului Sfântu Gheorghe. 

Au fost înaintate Instituției Prefectului județul Covasna un număr de 15 dosare 
conținând dispoziții emise în temeiul Legii nr. 10/2001, în vederea acordării de măsuri 
compensatorii/despăgubiri, dintre care 1 dispoziție a obținut avizul de legalitate și a fost 
predată ANRP, i dispoziție a fost restituită pentru completare, restul fiins în lucru. 

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

În egală măsură, a fost continuată activitatea de verificare în vederea identificării 
situațiilor în care au fost soluționate în temeiul Legii nr. 10/2001, cereri ale moștenitorilor 
persoanelor care au avut calitatea de condamnați de război, conform unor hotărâri ale 
Tribunalului Poporului, în baza acțiunilor inițiate în acest sens de Ministerul Finanțelor Publice 
și Ministerul Afacerilor Interne, fiind axată în special pe verificarea persoanelor care au avut 
domiciliu/au deținut proprietăți pe teritoriul Județului Covasna, fostul județ Treiscaune 
(corespondență cu Biroul Județean al Arhivelor Naționale Covasna, răspunsuri la solicitările 
Ministerului Finanțelor Publice, etc). 

În egală măsură, în cursul anului 2019 a fost continuată activitatea de verificare în 
vederea identificării situațiilor în care au fost soluționate în temeiul Legii nr. 10/2001, cereri 
ale unor persoane/moștenitorilor unor persoane care au fost expropriate și au primit 
despăgubiri, în baza Legii reformei agrare din anul 1921 (optanți), fiind axată în special pe 
verificarea persoanelor care au avut domiciliu/au deținut proprietăți pe teritoriul Județului 
Covasna, fostul județ Treiscaune (corespondență cu Biroul Județean al Arhivelor Naționale 
Covasna, răspunsuri la solicitările Ministerului Finanțelor Publice, etc). 
 

 
E.SERVIILE PUBLICE DECONCENTRATE 
 
 
a. Monitorizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate 
Atribuțiilor ce revin prefectului conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

și H.G. 460/2006 pe linia conducerii serviciilor publice deconcentrate și ale celorlalte organe 
ale administrației centrale din unitățile administrativ – teritoriale și a realizării în județ a 
obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare au fost realizate prin rezentarea a 12 informări 
privind activitatea SPD-urilor precum şi a altor organe ale administrației centrale organizate în 
teritoriu, prin intermediul cărora s-a realizat analiza activității serviciilor publice deconcentrate 
privind realizarea obiectivelor prioritare și a indicatorilor de performanță, analiza problemelor 
de ordin general cu care se confruntă aceste servicii astfel încât, în limita cadrului legal, să se 
poată interveni în soluționarea acestora. 

 
 
b. Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor şi a situaţiilor financiare 

privind execuția bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate 



33 

 

 

În conformitate cu art. 254 lit.b  din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ în cursul 
anului 2019 au fost emise 13 avize pentru proiectele de buget pe baza notelor raport întocmite 
pentru fiecare instituţie în parte şi 30 de avize pentru execuţiile bugetare ale anului 2019.   

 
 
 
 
 
1. Activitatea Colegiului Prefectural 

 
În cursul anului 2019 Colegiul prefectural al judeţului Covasna a fost reactualizat ca 

urmare a modificărilor intervenite la nivelul conducerii serviciilor publice deconcentrate, prin 
Ordinul Prefectului nr. 14/15.01.2019.  

Activitatea s-a desfășurat în temeiul art. 267 alin(4) (5) (6) din O.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ  

În Colegiul prefectural sunt membrii de drept prefectul, subprefectul si conducătorii 
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administraţiei 
publice centrale din subordinea Guvernului, care îşi au sediul în judeţul  Covasna.  

În cadrul ședințelor de lucru, membrii Colegiului raportează și analizează stadiul 
implementării programelor, politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune întocmite, atât la nivel 
de localitate, cât și la nivel de județ, nevoile și dificultățile cu care se confruntă serviciile publice 
deconcentrate, propunând măsuri în vederea îmbunătățirii activității.  

Activitatea Colegiului Prefectural s-a desfășurat în concordanță cu tematicile specifice 
domeniului de activitate fiecărui serviciu deconcentrat, propuse de conducătorii acestora 
pentru a fi discutate în ședințele de lucru, tematica activităţii Colegiului Prefectural din anul 
2019 a fost aprobată în şedinţa din luna ianuarie 2019, adoptându-se Hotărârea 
nr.1/31.01.2019, 

 
Numărul şedinţelor de lucru 
În cursul anului 2019, Colegiul Prefectural a fost convocat prin ordin al prefectului 

în 12 şedinţe lunare ordinare, în scopul realizării principalelor atribuţii prevăzute prin 
reglementările legale. Au fost prezentate 35 de rapoarte de analiză sau de informare, 
privind activitatea instituţiilor reprezentate în colegiu şi au fost prezentate planuri de acţiuni 
pentru realizarea obiectivelor derivate din programul de Guvernare.  

 
Numărul hotărârilor adoptate 
În cadrul Colegiului Prefectural au fost adoptate în cursul anului 2019 un număr 

de 9 hotărâri, după cum urmează :  
1. Hotărârea nr. 1 din 31.02.2019 privind aprobarea Tematicii activităților Colegiului 

Prefectural al Județului Covasna pentru anul 2019 ; 
2.Hotărârea nr. 2 din 27.03.2019 privind aprobarea Planului de acţiuni al judeţului 

Covasna pe anul 2019, privind realizarea obiectivelor din Programul de Guvernare 2018-
2020;  

3. Hotărârea nr. 3 din 27.03.2019, privind aprobarea Planului de măsuri stabilite în 
vederea îmbunătățirii activității Administrației Județene a Finanțelor Publice Covasna; 

4. Hotărârea nr. 4 din 08.05.2019, privind aprobarea Planului de măsuri stabilite în 
vederea îmbunătățirii activității Casei Județene de Pensii Covasna; 

5. Hotărârea nr. 5 din 20.06.2019, privind aprobarea Planului de măsuri stabilite în 
vederea îmbunătățirii activității Comisariatului  Județean pentru Protecția Consumatorilor  
Covasna; 
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6. Hotărârea nr. 6 din 24.07.2019, privind aprobarea Planului de măsuri pentru 
îmbunătățirea rezultatelor obținute la Evaluarea Națională și la examenul de Bacalaureat, 
sesiunea iunie-iulie 2019; 

7. Hotărârea nr. 7 din 16.10.2019, privind aprobarea Planului de măsuri pentru 
îmbunătățirea activității Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor 
Covasna; 

8. Hotărârea nr. 8 din 28.11.2019, privind aprobarea Planului de măsuri pentru 
susținerea activității AJOFM Covasna; 

9. Hotărârea nr. 9 din 28.11.2019, privind aprobarea Planului de măsuri pentru 
îmbunătățirea activității Direcției Județene pentru Cultură Covasna. 

În cursul anului 2019 au prezentat în cadrul şedinţelor de Colegiu prefectural un 
număr de 27 de instituţii publice.  

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

este compus din 40 de membrii: 19 servicii publice deconcentrate şi 21 de servicii publice 
reprezentând celelalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, 
care îşi au sediul în judeţul  Covasna.  

 

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

 
În cadrul şedinţelor care au avut loc în anul 2019 au fost prezentate probleme aflate 

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

Au fost prezentate: 35 informări/rapoarte/analize prezentate în cadrul Colegiului 
Prefectural în anul 2019, astfel: 27 au prezentat câte o informăre/raport/analiză; 4 câte 2 
informări; 14 nu au prezentat nicio informare. 

Dintre aceste rapoarte  menţionăm: 
• creşterea performanţei învăţământului prin îmbunătăţirea rezultatelor la toate 

disciplinele, respectiv prin realizarea orelor de pregătire suplimentară, diversificarea 
strategiilor didactice şi personalizarea sarcinilor elevilor pentru atingerea competenţelor 
prevăzute de programele şcolare; 

• propuneri de îmbunătăţire a activităţii privind cadastrul şi avizarea, recepţia 
şi înscrierea în cartea funciară; 

• asigurarea condiţiilor igienico-sanitare în unităţile de învăţământ în vederea 
începerii în bune condiţii a anului şcolar; 

• supravegherea şi controlul bolilor transmisibile, a factorilor de risc din mediul 
de viaţă şi de muncă, analiza evoluţiei principalilor indicatori demografici; 

• analiza şi prevenirea cazurilor de violenţă în familie;  
• analiza indicatorilor de performanţă privind activitatea de colectare a 

creanţelor, bugetului de stat consolidat şi activitatea de inspecţie fiscală; 
• asigurarea unui climat optim de siguranţă publică atât pe segmentul menţinerii 

ordinii publice cât şi al pazei şi siguranţei obiectivelor;  
• intensificarea acţiunilor privind regenerarea pădurilor;   
• realizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare la nivelul judeţului; 
• intensificarea măsurilor şi acţiunilor de prevenire a extinderii Pestei Porcine 

Africane, măsurile de prevenție actualizate, în conformitate cu prevederile din Planul de 
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contingenţă şi verificarea îndeplinirii de sarcinilor ce revin fiecărei structuri implicate în 
controlul bolii;  

• verificarea atentă şi permanentă a modului de identificare și înregistrarea 
animalelor, importaţă deosebită fiind acordată celor din specia suine, dar şi urmărirea atentă 
a mișcării animalelor vii; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Număr total de 
informări/raport/anal
iză prezentate la 
Colegiul Prefectural 
în anul 2019 

Instituţii care 
au prezentat 
o informare  
/raport 
/analiză 

Instituţii care 
au prezentat 
două 
informări  
/rapoarte 
/analize 

Instituţii 
care au 
planuri de 
măsuri in 
diferite 
domenii 

Instituţii care 
nu au 
prezentat 
informări/ 
rapoarte/anali
ze 

35 27 4 9 14 

3. Activitatea Comisiei  de Dialog Social a județului   
Este constituită la nivelul județului Covasna și își desfășoară activitatea în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 62/2011 – Legea dialogului social, conform ultimului Ordinul al  
prefectului județului Covasna nr. 232/16.09.2019.  

Din cadrul comisiilor de dialog social la nivelul administrației publice locale fac parte: 
- prefectul județului Covasna,  
- reprezentanți ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte 

organe de specialitate ale administrației publice centrale reprezentate la nivel județean, 
respectiv: IŞJ, DSP, DAJ, APM, A.J.F.P., CAS, A.J.O.F.M, I.T.M, CJP, A.J.P.I.S; 

- președintele Consiliului Județean; 
- 5 reprezentanți ai partenerilor sociali ai confederațiilor sindicale la nivel județean, 

respectiv: Cartel „Alfa”, C.N.S.L.R. „Frăția”, C.S.D.R., C.S.N.„ Meridian”, BNS; 
- 5 reprezentanți la nivel județean ai confederațiilor patronale, respectiv: 

C.N.I.P.M.M.R., UGIR, Confederația Patronatul Român, C.O.N.P.I.R.O.M., Patronatul Național 
Român. 

În anul 2019, Comisia de Dialog Social s-a întrunit în 2 ședințe, respectiv: februarie și 
iulie, unde au fost abordate următoarele teme: 

- Aplicarea discriminatorie a Legii salarizării în domeniul sanitar; 

35
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- Finanțarea precară a celor 4 spitale din județ, care afectează personalul angajat prin 
neacordarea tuturor drepturilor legale  
 

În cursul anului 2019, s-au făcut intervenții pentru rezolvarea problemelor la 
instituțiile competente, respectiv: 

- intervenții la Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Sănătății privind 
aplicarea discriminatorie a Legii salarizării în domeniul sanitar; 

- intervenții la Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Casa Națională de Asigurări de 
Sănătate privind finanțarea precară a celor 4 spitale din județ, care afectează personalul 
angajat prin neacordarea tuturor drepturilor legale . 

 
4. Acțiuni de protest 
În cursul anului 2019 nu au avut acțiuni de proteste, greve de avertisment sau 

pichetări ale Instituției Prefectului Județul Covasna. 
 

 
 
5. Activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele 

Persoanelor Vârstnice  
 Este constituit la nivelul județului Covasna și își desfășoară activitatea în conformitate 

cu prevederile H.G. 499/07.04.2004 conform ultimului Ordin al Prefectului nr.  91/20.03.2019.  
Din cadrul comisiei fac parte prefectul și subprefectul județului Covasna, 5 

reprezentanți ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de 
specialitate ale administrației publice centrale reprezentate la nivel județean, respectiv: DSP, 
CJP, AJPIS, CAS, DGASPC, reprezentanți ai administrației locale, precum și 4 reprezentanți ai 
organizațiilor/asociațiilor de pensionari, respectiv: Consiliul Județean al Persoanelor Vârstnice, 
Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din MAI, Clubul Pensionarilor 
“Speranța”, Asociația de Pensionari “Şugaș”. 

În anul 2019 au avut loc 6 ședințe ale Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru 
Problemele Persoanelor Vârstnice, în lunile: februarie, martie, aprilie, mai, iunie, septembrie.  

În cadrul comitetului au fost dezbătute următoarele probleme: 
- Informare privind activitatea Consiliul Județean al Persoanelor Vârstnice pe anul 

2018 
- Noutăți legislative privind bugetul asigurărilor sociale; 
- Standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale cu cazare 

destinate persoanelor vârstnice; 
- Informare privind situația asistenței sociale instituționalizate pentru persoanele 

vârstnice în județul Covasna; 
- Activitatea desfășurată de Casa Județeană de Pensii Covasna în domeniul valorificării 

biletelor de tratament destinate pensionarilor și asiguraților sistemului public în anul 2019; 
- Modalități intervenite în modul de eliberare a rețetelor pentru pensionari. 
În urma acestor şedinţe, la solicitarea preşedintelui Asociaţiei Naţionale a Cadrelor 

Militare în Rezervă şi Retragere din M.A.I., a fost înaintată Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, 
o intervenţie în care au fost semnalate dificultăţi în procurarea biletelor de odihnă şi tratament 
pentru beneficiarii din C.A.S.A. O.P.S.N.A.S. 
 

G. Managementul situaţiilor de urgenţă 
 
Prefectul, în calitatea sa de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii Urgenţă 

Covasna a desfăşurat activităţile specifice în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 21/ 
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2004,actualizată, privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, O.U.G. 
nr. 89/2014, actualizată, pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor, a H.G. nr. 
1.492/2004, actualizată, privind principiile de organizare, funcţionare şi atribuţiile serviciilor de 
urgenţă profesioniste, a H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, a Ordinului 
nr. 459/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă 
generate de fenomenele hidrometeorologice periculoase, având ca efect producerea de 
inundaţii, secetă hidrologică, precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări 
accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră.  

La nivelul judeţului, în conformitate cu prevederile legale şi având în vedere unele 
modificări intervenite la conducerea serviciilor publice deconcentrate şi a celorlalte organe 
centrale reprezentate în teritoriu, a fost emis Ordinul prefectului nr. 16/16.01.2019, prin care 
a fost actualizată componenţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Covasna.  

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă prin instituţiile concentrate şi 
descentralizate componente, au acţionat pentru asigurarea unui climat corespunzător în judeţ. 
Un rol principal l-a avut Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului 
Covasna, prin subunităţile de intervenţie subordonate. Membrii CJSU Covasna au acţionat 
oportun pentru îndeplinirea responsabilităţilor pe linia managementului situaţiilor de urgenţă, 
asigurând coordonarea activităţii instituțiilor proprii.   

1.Numărul şedinţelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
 

Pe parcursul anului 2019, Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Covasna, a 
fost convocat în 7 şedinţe ordinare şi extraordinare din care 3 ordinare şi 4 extraordinare 
în cadrul cărora, au fost analizate unele stări de risc, de interes comun, au fost identificate 
soluţiile oportune pentru înlăturarea pericolelor şi au fost stabilite măsurile necesar a fi 
întreprinse de către componentele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, pentru 
asigurarea unei stări de normalitate.. 

În conformitate cu ordinea de zi, au fost analizate unele stări de risc, de interes comun, 
au fost identificate soluţiile oportune pentru înlăturarea pericolelor şi au fost stabilite măsurile 
necesar a fi întreprinse de către componentele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, 
pentru asigurarea unei stări de normalitate. 

În cadrul acestor şedinţe au fost analizate următoarele: 
- activităţile desfăşurate de CJSU Coavsna în cursul anului 2018 
- activităţile desfăşurate în timpul sezonul de vară şi iarnă; 
- procesul verbal de reinventariere şi reevaluare a obiectivelor afectate de fenomenele 

hidrologice din judeţ în cursul anului 2018; 
- modul cum au fost salubrizate cursurile de apă şi cum au fost întreţinute şanţurile şi 

rigolele în localităţile din judeţ; 
- planul de măsuri pentru sezonul estival şi pentru iarna 2019-2020;  
- raportul sinteză privind apărarea împotriva inundaţiilor, accidentelor la construcţii 

hidrotehnice şi secetei hidrologice din judeţ; 
- oportunitatea executării în regim de urgenţă a unor lucrări provizorii pe râul Barcani 

de pe teritoriul judeţului, aflate în administrarea SGA Buzău; 
- situaţiile de urgenţă produse în judeţ în primul semestru şi măsurile corespunzătoare 

pentru îmbunătăţirea activităţii de management al situaţiilor de urgenţă; 
 

2.Numărul hotărârilor adoptate  
Au fost adoptate  de hotărâri ale CJSU Covasna privind aprobarea de măsuri şi 

acţiuni care au fost repartizate şi transmise pentru punere în aplicare instituţiilor cu atribuţii în 
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domeniu. În graficul de mai jos este prezentată evoluţia numărului de hotărâri adoptate de 
comitet în perioada 2015-2019. 

 
Anul  2015 2016 2017 2018 2019 

Număr de  hotărâri 10 10 9 23 6 

 
 

 
În urma fenomenelor hidro-meteorologice care au avut loc pe teritoriul judeţului, s-a 

procedat la evaluarea pe teren a gradului de afectare a locuinţelor, gospodăriilor şi a 
elementelor de infrastructură rutieră precum şi de apărare împotriva inundaţiilor.   

Comisiile de evaluare au întocmit 18 procese de evaluare pentru anexe 
gospodăreşti, elemente de infrastructură rutieră, aflate în domeniul public al  unităţilor 
administrativ teritoriale (1 municipiu, 1 oraş, 13 comune), precum şi în administrarea 
drumurilor naţionale.   

În vederea înlăturării efectelor fenomenelor hidro-meteorologice care s-au manifestat 
în cursul anului 2019, pe teritoriul administrativ al judeţului Covasna, pentru finanţarea cărora 
au fost necesare fonduri ce depăşeau cu mult posibilităţile de acoperire din resurse locale, s-
au întreprins demersurile legale pentru obţinerea fondurilor necesare finanţării lucrărilor de 
refacere fiind promovat un proiect de Hotărâre de Guvern, pentru alocarea  sumei de 8.060,00 
mii lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 
2019.   

Urmare acestor demersuri a fost alocată prin Hotărârea de Guvern nr. 698/17.09.2019 
a fost alocată suma de 3.453,0 mii lei, necesară pentru refacerea a 2 obiective.   

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

 
Nr. 
Crt. 

Anul  Suma alocată Număr act 
normativ 

 

(mii lei)   
1 2014 2.444,00 H.G. 805  
2 2016 6.901,00 H.G.752; H.G.975  

10

10

9

23

6

Număr de  hotărâri

2015 2016 2017 2018 2019
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3 2018 17.361,00 H.G.514; H.G.563  

4 2019 3.453,00 H.G. 698  

 
 

                  
 

 

 
 
3.Numărul ordinelor emise de prefect pe linia gestionării situaţiilor de urgenţă 
Au fost emise 3 Ordine emise de prefect, în calitatea sa de preşedinte al comitetului 

judeţean pentru situaţii de urgenţă: 

- Ordinul nr. 16/16.01.2019 privind actualizarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă Covasna  

- Ordinul nr. 72/04.03.2019 privind constituirea Comisiei judeţene de verificare a 
modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile 
şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunii de scurgere a apelor mari 

- Ordinul nr. 221/30.08.2019 privind constituirea şi componenţa Comisiei de verificare 
a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva 
inundaţiilor de pe râurile şi afluenţii acestora din judeţul Covasna 

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

preventive și de intervenţie: 
• Planul  de activităţi al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pe anul 2020. 
• Planul de măsuri al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioada 

sezonului estival 2019;  
• Planul operativ de acţiune în judeţul Covasna pe timpul iernii 2019 – 2020; 

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

şi ţările învecinate, creşterea numărului focarelor de boală în anul 2010, s-a impus convocarea 
membrilor Centrului Local de Combatere a Bolilor Covasna în 8 şedinţe pentru analizarea 
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situaţiei, implementarea la nivel local a măsurilor adoptate de Comitetul Naţional pentru Situaţii 
Speciale de Urgenţă şi ANSVSA și au fost aprobate 8 Hotărâri.  

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

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

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

Ședintele s/au desfășurat după cum urmează: 
1.În data de 4.02 2019 CLCB a fost convocat în 3 ședinte ca urmare a găsirii a două 

cadavre de porci domestici în zona Orko, municipiul Sf. Gheorghe,a  confirmării virusului PPAf. 
Și a extinderii în zona comunei Valea Crișului și au fost adoptate 4  hotarari: 

 - Hotărârea Nr. 1 privind aprobarea Planului de măsuri imediate pentru prevenirea și 
combaterea bolii PPAf în cartierul Orko, municipiul Sf. Gheorghe 

- Hotărârea Nr.2, Plan de măsuri cu privire la prevenirea și controlul PPAf. în mediul 
domestic la nivelul exploatațiilor necomerciale din zona Orko, municipiul Sf. Gheorghe 

- Hotărârile nr.3 privind aprobarea Planului de măsuri pentru combaterea PPAf. la nivelul 
județului Covasna și uciderea preventivă a porcilor domestici din zona Orko, municipiul Sf.  

- Hotărârea nr. 4 privind aplicarea măsurilor de ucidere preventivă a porcilor în 
exploatația necomercială, focarul din comuna Valea Crișului. 

2.Ședința din 13.02.2019 - prezentarea și adoptarea Hotărârii nr. 5 privind Planul de 
măsuri suplimentare pentru combaterea PPAf. la nivelul județului Covasna 

3.Ședința din 07.06.2019 - informare cu privire la evoluția bolii PPAf. și măsurile pentru 
prevenirea și combaterea ei. Totodată au fost distribuite pliante pentru prevenirea bolii. 

4.Ședința din 31.07.2019: 
-  prelucrarea Deciziei nr.1 privind aprobarea planului de măsuri pentru combaterea 

pestei porcine africane în România în cadrul ședinței extraordinare din data de 24.07.2019 a 
Comitetului Național pentru Situații de Urgență-Centrul Național de Combatere a Bolilor și  

- dezbaterea și aprobarea Planului de măsuri pentru combaterea PPAf. în județul 
Covasna. 

- prezentarea și aprobarea Hotărârii nr. 6 privind Planul de Măsuri Suplimentare pentru 
prevenirea introducerii și extinderii PPAf. pe teritoriul județului Covasna. 

5.Ședința din 12.10.2019 - confirmarea focarului din exploatația necomercială din 
comuna Aita Mare. Prezentarea și adoptarea Hotărârii nr.7 privind Planul de măsuri pentru 
prevenirea și și controlul PPAf.în mediul domestic, la nivelul exploatațiilor necomerciale din 
zona Aita Medie și Aita Mare. 

6.Ședința din 26.10.2019: 
- descoperirea de cadavre de porci mistreți pe raza comunei Brăduț, confirmarea 

prezenței virusului PPAf la porci mistreți.  
- prezentarea și adoptarea Hotărârii nr.8 privind Planul de măsuri pentru controlul bolii 

PPAf. la mistreți în județul Covasna. 
 În baza Ordinului Prefectului nr. 48/2019, 49/2019 și 256/2019 reprezentantul instituției 
prefectului a participat la lucrările comisiei de evaluare pentru stabilirea și plata despăgubilrilor 
ce se cuvin proprietarilor de animaleucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 



41 

 

 

focarelor de boli transmisibile ale animalelor din zona Orko, comuna Valea Crișului și comuna 
Aita Mare.  
 

� Activitatea de analizare şi propunere spre aprobare a Planurilor de 
intervenţie în caz de incendii de pădure, în conformitate cu prevederile pct. 1.2.6. 
din Ordinul Ministrului Apelor Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. 1.654/2000, 
privind aprobarea „Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor din fondul 
forestier 

În cursul anului 2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor, cu modificări şi completări ulterioare, au fost avizate şi aprobate 
de către Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Planurile de intervenţie 
în păduri şi organizarea apărării împotriva incendiilor de pe raza Ocoalelor Silvice Comandău, 
Covasna, Tălişoara şi Breţcu aflate în subordinea Direcţiei Silvice Covasna precum şi a Ocolului 
Silvic Privat Baraolt.   

 
� Activitatea de analizare şi emitere a avizului favorabil în conformitate cu 

prevederile HG 1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind 
structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi 
centrelor operative pentru situaţii de urgenţă.    

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

 
 
 
 
 
 
H. Monitorizarea activităţilor desfăşurate în judeţ pentru asigurarea ordinii 

publice. 
Prefectul județului a fost informat asupra măsurilor/acțiunilor pe linia ordinii publice, 

desfășurate de către structurile de ordine publică, respectiv IPJ, IJJ, precum și asupra stadiului 
realizării acestora în cadrul Planului de acţiuni întocmit la nivelul judeţului în anul 2019. 

Conform Ordinului prefectului nr. 223/2019, a fost constituit Grupul de lucru privind 
organizarea campaniilor de informare şi prevenire a riscurilor infracţionalităţii din unităţile de 
învăţământ, fiind desfăşurate 70 de activităţi la care au participat peste 8.400 de persoane 
/elevi, părinţi, cadre didactice), fiind distribuite peste 8.000 de materiale informative. Acţiunile 
au avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere, siguranţa pe internet, prevenirea faptelor 
comise cu violenţă, modul de acţiune în diverse situaţii de urgenţă, prevenirea consumului de 
droguri şi substanţe noi cu efect psihoactiv precum şi prevenirea traficului de persoane. 

Monitorizarea activităților desfășurate în județ pentru asigurarea ordinii publice s-a 
realizat: prin informările prezentate în cadrul Colegiului Prefectural de către IPJ, IJJ, referitoare 
la activitatea desfăşurată pentru asigurararea ordinii publice la nivelul judeţului Covasna şi prin 
acţiunile cuprinse în Planul de acţiuni pe anul 2019, precum: 

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

-prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere, 
destructurarea grupurilor/grupărilor infracţionale, 
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- prevenirea producerii evenimentelor şi reducerea numărului victimelor şi pagubelor, 
prin asigurarea transparenţei activităţilor şi rezultatelor, precum şi informarea publcă 
corespunzătoare, 

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

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

 
• Relaţia cu minorităţile naţionale 
1. Implicarea pentru implementarea Strategiei guvernamentale de 

îmbunătăţire a situaţiei romilor 
Instituția Prefectului Județul Covasna pe baza competențelor legale, s-a implicat în 

implementarea politicilor europene cu privire la: politica în domeniul învățământului și 
sănătate prin intermediul monitorizării Strategiei Județului Covasna privind incluziunea 
cetățenilor aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, și  politica de ajutor 
umanitar. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul Programelor Naționale POAD și integrarea 
cetățenilor români de etnie romă. 

Biroul Județean pentru Romi funcționează pe baza Ordinului Prefectului Județul 
Covasna cu nr.208/01.08.2019.  Grupul Mixt de Lucru are în componență 26 de persoane şi 
a fost constituit pe baza Ordinului Prefectului Județul Covasna cu nr. 90/20.03.2019. G.L.M. 
include personal de conducere din Instituția Prefectului prin persoana domnului subprefect 
Radocea Necolae-Viorel, în calitate de președinte, precum și personal de execuție și 
reprezentanți ai altor instituții relevante ori cu atribuții în domeniul incluziunii sociale. 

În luna februarie a anului 2019, în urma promovării concursului de angajare s-a 
ocupat postul de execuție de referent pentru problemele romilor. 

În cursul anului 2019 G.M.L. a fost convocat de două ori. Una dintre întâlniri 
desfășurându-se la Instituția Prefectului Județul Brașov, în cadrul întâlnirilor regionale la care 
au participat Președintele ANR, DANIEL RĂDULESCU . Cea de-a doua întâlnire a avut ca invitați 
membri GAL SEPSI și reprezentanți de etnie romă din cadrul  asociației AMENKHA. Temele 
principale abordate au fost implementarea Planului Județean pentru Romi, îmbunătățirea 
condițiilor de locuit, posibilitatea de racordare la curentul electric în comunitățile de romi, 
posibile îmbunătățiri propuse pentru un grad mai mare de realizare a viitoarelor Strategii, 
precum și identificarea de noi modalități de monitorizare și raportare. 

Ca urmare a angajării pe post, referentul a participat la diferite ateliere de Lucru, 
organizate de  biroul de Coordonare Metodologică ANR împreună cu o echipă de la Banca 
Mondială pe domenii precum: ocuparea forței de muncă, educație, infrastructură, cultura, 
monitorizare și evaluare. 

În urma solicitărilor venite din partea ANR, s-a actualizat baza de date privind resursa 
umană implicată în realizarea Strategiei, care are atribuții specifice prevăzute în fișa postului. 

La sfârșitul anului 2019 a fost actualizat numărul de Planuri locale de Acțiune existente 
la nivelul județului Covasna, precum și a altor programe/proiecte existente, dezvoltate de 
autoritățile locale pentru a ajuta cetățenii de etnie romă în problemele sociale pe care le 
prezintă. 

Ca urmare a aprobării și publicării Legii 151/2019 pentru completarea Legii 350/2001 
privind amenajarea teritoriului și urbanismul, se realizează o bază de date, în cooperare cu 
autoritățile locale , pentru evidența zonelor informale ocupate de cetățeni aparținând 
minorității rome. În temeiul aceleași legi, referentul de specialitate a fost inclus în comisia 
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pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunățirea condițiilor de viață 
a locuitorilor din așezările informale. 

Pe componenta integrării cetățenilor de etnie romă a fost monitorizată și evaluată 
activitatea în domeniul învățământului (prin mediatorii școlari) în domeniul sănătății (prin 
activitatea mediatorilor sanitari) și în domeniul formării și ocupării profesionale. 

În anul 2019 în vederea creşterii gradului de implicare în relaţia cu minoritatea romă 
au fost efectuate 12 acţiuni de îndrumare pentru cunoaşterea normelor legale specifice şi 8 
acţiuni de verificare 
 

 2. Cooperarea cu minorităţile existente la nivelul judeţului. Identificarea 
problemelor şi implicarea în rezolvarea acestora  
 

La nivelul Instituției Prefectului Covasna s-au efectuat audiențe la care au participat 
atât domnul Prefect cât și domnul Subprefect. În urma acestor activități Instituția a luat act de 
problemele cu care se confruntă cetățenii covăsneni, acordându-se atenție în mod deosebit 
problemelor sociale ori de altă natură exprimate de membri ai minorităților, unde nevoia de 
sprijin a fost mai mare.  

În măsura competențelor, aparatul de specialitate al Instituției Prefectului împrerună 
cu personalul de conducere a întreprins acțiuni de consultanță reprezentanților serviciilor 
publice deconcentrate ori reprezentanților autorităților publice locale, pentru a soluționa 
problemele  aduse la cunoștința conducerii. 

Tot în vederea identificării de probleme s-au întreprins vizite pe teren de către întreg 
personalul Instituției pentru a putea surprinde realitatea comunităților aflate pe teritoriul 
județului. Ca urmare s-au  constatat  exactitățile sau inexactitățile dintre  situațiile raportate 
scriptic de către instituțiile responsabile și situațiile efective surprinse la fața locului. 

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

unităţile de învăţământ, cu modificările ulterioare 
Analiza protecției unităților școlare pentru prevenirea violențelor în școli a fost realizat 

trimestrial prin rapoarte privind modul în care se asigură protecția unităților de învățământ 
din județul Covasna. În anul 2019, Grupul Județean s-a întrunit pentru „Analiza modului în 
care a fost asigurată protecția unităților de învățământ preuniversitar în anul școlar 2018 - 
2019 la nivelul județului Covasna” iar sub autoritatea prefectului a fost elaborat „Sistemul 
cadru de asigurare a protecției unităților școlare, a siguranței elevilor și personalului didactic” 
– document reactualizat pentru anul școlar 2018 – 2019. 

 În anul școlar 2018-2019, au fost verificate 312 unități școlare (grădinițe, școli 
generale, licee). Rezultatele constate au concluzionat următoarele: infracțiunile sesizate au 
crescut în comparație cu anul școlar precedent, cu 3 fapte sesizate, infracțiunile de lovire au 
crescut cu 1 faptă iar cele de furt au scăzut cu 1 faptă. 

 La nivelul județului Covasna, situația criminalității în unitățile de învățământ cunoaște 
o creștere semnificativă, fiind totuși sub control. Au fost înregistrate fapte penale care de cele 
mai multe ori s-au finalizat cu retragerea plângerii și soluții de clasare, ele fiind comise în 
principal în incinta școlilor și în cadrul procesului de învățământ.  

Activitățile desfășurate de structurile de poliție sunt de natură a asigura siguranța 
derulării procesului de învățământ în condiții foarte bune, cele 18 infracțiuni înregistrate 
nefiind de natură a ne alarma sau a impieta asupra procesului de învățământ. 
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Comisia mixtă de control pentru efectuarea de controale în locurile şi mediile în care 
se produc, se comercializează, se utilizează sau se consumă substanţe sau produse noi cu 
efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate   

La nivelul județului a fost constituită Comisia mixtă de control din județul Covasna 
pentru efectuarea de controale în locurile în locurile și mediile în care se produc, se 
comercializează, se utilizează sau se consumă substanțe sau produse noi cu efecte 
psihoactive, dăunătoare sănătății, altele decât cele reglementate. Pentru aplicarea măsurilor 
la nivelul unităților administrativ-teritoriale a fost întocmit „Programul de măsuri pentru 
combaterea comercializării și consumului substanțelor/produselor noi cu efecte psihoactive, 
dăunătoare sănătății” prin care se coordonează și monitorizează acțiunile realizate la nivel 
național pentru prevenirea consumului de substanțe/produse noi cu efecte psihoactive, 
dăunătoare sănătății. În urma verificărilor constatate au fost aplicate 20 sancțiuni 
contravenționale în valoare de 36.000 lei, iar sinteza acțiunilor realizate la nivelul județului 
Covasna a fost transmisă semestrial către Agenția Națională Antidrog.  

 
2. Aplicarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023  
 
Aplicarea dispoziţiilor H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al 

României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia 
în anul şcolar 2019-2020, s-a concretizat în anul şcolar 2018-2019, semestrul II, prin încheierea 
acordului privind programul de distribuire a produselor lactate, de panificaţie precum şi a 
fructelor în şcoli, pe timp de 4 ani de către Consiliul Judeţean Covasna, respectiv pentru 
distribuţia produselor lactate a fost încheiat contract cu SC Dorna SA iar pentru produsele de 
panificaţie cu SC PAM-ABACS SRL.   

În anul şcolar 2019-2020, numărul beneficiarilor este de 24.217 preşcolari şi elevi, atât 
la produsele lactate şi de panificaţie cât şi la fructe, fiind încheiat contract de distribuţie cu SC 
PAM ABACS SRL.  

În cursul anului 2019 au avut loc două şedinţe ale Comisiei judeţene pentru acordarea 
gratuită pentru preşcolarii din grădiniţele de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate 
cu program normal de 4 ore şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi 
privat autorizat/acreditat de fructe şi legume proaspete, lapte şi produse lactate şi de 
panificaţie, fiind discutate o serie de probleme cum ar fi: ambalare individuală a merelor în 
folie, calitatea produselor precum şi implementarea măsurilor educative pentru derularea în 
bune condiţii a Programului.  

 
 

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

de urgenţă 
 

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

La finalizarea acţiunii de verificare a celor 44 de localităţi şi 29 cursuri de apă, a fost 
întocmit un Proces verbal privind modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost 
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realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere 
a apelor. Procesulul verbal a cuprins stadiul lucrărilor de întreţinere precum şi deficienţele 
constatate, precum şi un Plan de măsuri cu termene şi responsabilităţi de remediere, acesta 
fiind înaintat Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă  

 

 
 
● Comisia de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor  

hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe râurile şi afluenţii lor 
din judeţul Covasna - a urmărit verificarea în teren a modului în care au fost realizate 
măsurile şi lucrările stabilite la verificările efectuate în anul 2018, constatând că din cele 17 
măsuri stabilite, 8 măsuri au fost realizate integral, 6 măsuri realizate parţial, 3 măsuri 
nerealizate.  

 
    

       
   

 

 

 
 
De asemenea în timpul verificărilor au fost constatate unele probleme pentru care au 

fost stabilite 12 măsuri cu responsabilităţi şi termene de realizare, cuprinse în Procesul verbal. 

Anul  Număr 
total de                 
masuri Măsuri realizate  

Măsuri 
realizate 
partial 

Măsuri 
nerealizate 

2017 9 6 3 0 
2018 17 8 6 3 
2019 12 Cu termen de realizare în anul 2020 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Număr total de

masuri

Măsuri realizate

Măsuri realizate partial

Măsuri nerealizate

Situaţia măsurilor realizate în anul 2018 comparativ cu anul 2017

2019 2018 2017
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2. Acţiunile pentru urmărirea aplicării Programului de Guvernare la nivelul 
judeţului 

Modul de aplicare la nivelul judeţului a Programului de Guvernare 2018-2020 conform 
Hotării parlamentului nr. 1/2018 pentru acordarea încrederii Guvernului a constat în întocmrea 
la nivelul judeţului a „Planului de acțiuni al județului Covasna pentru anul 2019”, 
document programatic, structurat pe domeniile cuprinse în Program. 

 Documentul a fost prezentat în ședința Colegiului Prefectural spre aprobare, fiind 
adoptat prin consens prin Hotărârea nr. 2/2019; monitorizarea acestuia realizându-se prin 
rapoarte semestriale. Numărul actorilor locali implicaţi fiind de 43 SPD, UAT-uri, ONG-uri. 

În urma monitorizării Planului de acțiuni s-a constatat că în anul 2019 din totalul de  
110 obiective propuse, au fost realizate 99 (90% procent de realizare), cuprinzând 451 
acţiuni propuse, din care nerealizate 30 (6,66%), compartaiv cu anul 2018 când au fost 
propuse 483 acţiuni şi nerealizate 47 (10%).  

Nerealizarea unor acțiuni propuse s-a datorat lipsei fondurilor, în special la realizarea 
lucrărilor de infrastructură de interes județean şi local precum şi datorită abrogării sau publicării 
cu întârziere a unor acte normative care au dus la suspendarea sau decalarea derulării unor 
lucrări sau neimplemnetarea la nivel local a unor programe naţionale care nu au fost iniţiate 
în cursul anului 2019.  

 
3. Implementarea la nivelul judeţului a Programului Operaţional Ajutorarea 

Persoanelor Defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare POAD   
 În conformitatea cu prevederile H.G. nr. 799/2014 şi H.G. nr, 627/2015 privind 
implementarea Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate pe baza Ordinului 
Prefectului Judeţul Covasna cu nr. 67/23.02.2016, Grupul de lucru pentru implementarea și 
monitorizarea POAD 2016 la nivelul judeţului Covasna, a transmis documente privind 
solicitarea de clarificări la Ministerul Fondurilor Europene (listele inițiale, listele suplimentare și 
listele de suplimentare pentru toate UAT-urile din județul Covasna.  
 În cursul lunii octombrie 2019, a fost semnat între M.F.E. și Instituția Prefectului Județul 
Covasna Acordul de Cooperare privin derularea POAD 2019-2020 măsurile de pachete 
alimentare și pachete de igienă cu nr. 1342/2019. Pe baza prevederilor acestui document și 
pe baza HG. 784/2018, începână cu data de 12.12.2019 a fost începută derularea POAD 2019-
2020. Astfel în zilele de 12-13.12.2019 au fost livrate și recepționate pachetele de igienă, lot 
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5, tranșa I.pentru toate UAT-urile din județul Covasna. Au fost livrate un număr total de 15015 
pachete de igienă. Distribiția acestor pachete va începe în luna ianuarie 2020.  

Monitorizarea implementării  POAD 2019-2020 se va desfășura pe baza Graficului de 
control elaborate și aprobat de Prefect.  

 
 

V. SUPORT DECIZIONAL 

1. Controlul intern managerial, registrul riscurilor, registrul procedurilor 
1. Control intern managerial, registrul riscurilor, registrul procedurilor 
a. Registrul riscurilor: nr. 3055/22.02.2019, aprobat în ședința SCIM din 

22.02.2019 
Nr riscuri inerente/instituție înregistrate în registrul de riscuri aferent anului 2019: 28 
b. Registrul procedurilor operaționale și a procedurilor de sistem: nr. 

unic/instituție: 12/2019. Registrele de proceduri aferente anului 2019 a fost  aprobate în 
ședința SCIM din 09.01.2020 

În registrul de proceduri operaționale sunt înregistrate un număr de 41 de 
proceduri (revizuite în 2019)  

În registrul de proceduri de sistem sunt înregistrate un număr de 32 de proceduri 
(revizuite în 2019 de către structuri din carul MAI)  

Diferența până la totalul de 121 de proceduri, declarate în ad. 121/2020 privind stadiul 
implementării și dezvoltării sistemului propriu de control intern managerial, provine din 
registrul de proceduri aferent anului 2018, proceduri care sunt în vigoare/aplicare și care sunt 
în proces de revizuire la nivelul serviciilor. 

Nr activități procedurabile inventariate la nivelul insituției în anul 2019: 181  
c. În 2019 Comisia de monitorizare a avut un număr de 10 întâlniri: s-au aprobat 

procedurile revizuite, registrul de riscuri 
d. Nr. funcțiilor sensibile: 18 funcții/instituție, stabilite prin ședința SCIM din 

01.11.2017. 
 

2. Audit intern 
Compartimentul de audit public intern de la nivelul Instituției Prefectului – Județul 

Covasna este funcțional începând cu data de 16.07.2019 (până la această dată instituția nu a 
avut un compartiment propriu de audit intern), fiind compusă dintr-un singur auditor, în urma 
avizului Direcției Audit Public Intern din cadrul Ministerului Afacerilor Interne cu nr. de 
înregistrare 400418/16.07.2019. În cursul lunii septembrie 2019, auditorul intern a participat 
la două convocări de specialitate (2 săptămâni), respectiv a participat în perioada 16.09.-
20.09.2019 la o convocare de specialitate a auditorilor interni din cadrul M.A.I. de la Centrul 
de Pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă ”Meridian” – Mamaia iar în perioada 
02 – 06.09.2019 la ”Convocarea de pregătire specifică lucrătorilor desemnați pentru 
executarea activităților de prevenire a riscurilor profesionale și protecție a sănătății personalului 
din instituțiile prefectului”. În cadrul convocării de specialitate în domeniul auditului intern au 
fost dezbătute strategiile misiunilor de audit, modificările de ordin legislativ, discuții și 
prezentări ale unor reprezentanți ai structurilor centrale din ministere, rapoarte ale unor 
instituții, etc., sinteza discuțiilor și minuta întâlnirilor fiind cuprinse în Nota – raport cu nr. de 
înregistrare 12346/24.09.2019, care a fost luată la cunoștință de managementul Instituției 
Prefectului – Județul Covasna. Potrivit art. 21, al. 8 din Legea nr. 672/2002 privind auditul 
public intern, republicat, cu modificările ulterioare, respectiv ”Formarea profesională continuă 
se realizează în cadrul unei perioade de minimum 15 zile lucrătoare pe an, activitate care intră 
în responsabilitatea conducătorului compartimentului de audit public intern, precum şi a 
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conducerii entităţii publice”, astfel că din perioada de pregătire profesională menționată, 10 
zile lucrătoare au fost destinate convocărilor de specialitate susmenționate iar 5 zile lucrătoare 
au fost alocate studiului individual, potrivit prevederilor art. 21, al. 7 din Legea nr. 672/2002.  

 La nivelul compartimentului de audit intern au fost întocmite în cursul lunii noiembrie 
2019 referatul de justificare, analizele de risc și criteriile specifice în vederea întocmirii Planului 
anual și multianual de audit intern la nivelul instituției. Astfel, a fost întocmit Planul de audit 
public intern pe anul 2020 cu nr. de înregistrare 15675/03.12.2019 și Planul Multianual de 
audit public intern pentru perioada 2020-2022 cu nr. de înregistrare 15674/03.12.2019, Analiza 
riscului privind întocmirea Planului Multianual de audit public intern pentru perioada 2020-
2022, Analiza riscului privind întocmirea Planului de audit public intern pe anul 2020, Graficul 
de desfășurare a activităților în anul 2020, Întocmirea listei domeniilor auditabile și a 
obiectivelor de audit din cadrul Instituției Prefectului județul Covasna,  în conformitate cu 
prevederile art. 13 lit. b) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu 
modificările ulterioare. 

 De asemenea în cursul lunii decembrie 2019 au fost inițiate activități pentru 
elaborarea procedurilor operaționale a activității de audit intern de la nivelul Instituției 
Prefectului – județul Covasna, a obiectivelor specifice și riscurilor inerente asociate activității 
de audit, documentul fiind finalizat în data de 16.01.2020 și urmează să fie luată la cunoștință 
de managementul instituție și supusă aprobării 
 

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

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

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

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

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

781/2002  pe această linie au fost realizate următoarele activităţi: 
- au fost actualizate ordinele prefectului referitoare la lista funcţionarilor publici cu 

acces la informaţii clasificate,  
-au fost inventarieate documentele ce conţin informaţii clasificate la nivelul instituţiei,  
-a fost realizată pregătirea profesională pe linia protecţiei informaţiilor clasificate 

conform Planului de pregătire profesională pe linia protecţiei informaţiilor clasificate prin 
întocmirea fişelor de pregătire profesionale pentru persoanele cu acces la informaţii clasificate, 
fişelor de consultarea a documentelor clasificate pentru fiecare persoană, 

- au fost inventariate toate actele normative referitoare la informaţiile clasificate,  
- a fost realizată inventarierea ştampilelor şi sigiliilor din instituţie şi au fost realizate 

centralizări transmise MAI,  
- au fost întocmite legitimaţii de acces în zonele de securitate pe nivele de secretizare, 
- au fost emise autorizaţiile de acces la informaţii clasificate pentru nivelul de acces 

secret de serviciu, iar pentru cele pentru nivelul strict secret au fost transmise documentele 
necesare prelungirii lor către SIPI. 

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

 
5. Prevenirea şi combaterea corupţiei 
La nivelul Instituției Prefectului județul Covasna, conform anexei la OMAI nr.72/2017 

Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în 
perioada 2017-2020, a Strategiei naționale anticorupție ,au fost implementate următoarele 
măsuri: 

- Publicarea în format deschis și accesibil cetățenilor a datelor privind bugetul 
instituției și modul de executare a acestuia 

- Pe site-ul Instituției https://cv.prefectura.mai.gov.ro la secțiunea Informații de 
interes public/buget pe toate sursele de venituri - sunt publicate datele pentru anii 2015-2019 
în format deschis 

- Transmiterea către MJ a listei incidentelor de integritate şi a măsurilor de 
remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM şi de indicatorii aferenți fiecărui standard de 
control managerial intern la nivelul structurilor MAI.La solicitarea Serviciului Județean 
Anticorupție Covasna a fost trimisa Anexa nr.4 la PS-DGA-02 privind Raportul Anual de evaluare 
a incidentelor de integritate cu specificația nu este cazul 

-Mărirea, la cel puțin 30 de zile, a termenului de postare pe pagina de internet, la 
sediul unității ori în presa scrisă a anunțurilor pentru ocuparea prin concurs a posturilor 
vacante, pentru a facilita accesul persoanelor interesate la informațiile despre concursurile 
organizate la nivelul MAI -Măsura a fost implementată, publicarea s-a făcut în termenul de 30 
de zile, atât pe site-ul instituției cât în presa scrisă. 

-Introducerea posibilității de achitare prin POS a taxelor aferente înmatriculării 
vehiculelor, inclusiv în ghișeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere - 
completarea art. 11^1 în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002  privind circulația 
pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare. -Măsura a fost 
implementată la nivelul SPCRPCIV Covasna. 

-Creşterea gradului de conştientizare anticorupţie în rândul personalului MAI prin 
activități de informare/instruire și campanii/acțiuni de conștientizare/informare  

Serviciul Județean Anticorupție Covasna a organizat sesiuni de instruire pentru 
persoane nou-încadrate, respectiv îndrumare a Grupului de lucru pentru prevenirea corupției, 
în vederea implementării corecte în aplicația M.A.R.C. a riscurilor de corupție, cu respectarea 
prevederilor PS-DGA-01. 

Au fost organizate de către reprezentanții Direcției Generale Anticorupție din cadrul 
MAI, Serviciul Anticorupție Covasna sesiuni de instruire, cu funcționarii publici și contractuali 
nou anagajați. 

Având în vedere Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 62/2018 privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei şi de educaţie  pentru 
promovarea integrităţii în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și PROCEDURA DE 
SISTEM privind utilizarea aplicaţiei informatice Managementul Asistat al Riscurilor de 
Corupţie – MARC, elaborată de MAI, DGA, au fost organizate sesiuni de instruire cu 
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membrii Grupului de lucru pentru prevenirea corupției și s-a procedat la identificarea 
riscurilor de corupție. A fost întocmit Registrul riscurilor de corupție, cuprinzând un număr de 
19 riscuri, au fost stabilite măsurile 

 
 

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

Simple 
 

În perioada analizată s-a urmărit realizarea obiectivelor specifice stabilite la nivelul 
serviciului, conform O.S.G.G. nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităţilor publice, precum şi a celor ce derivă din Programul de măsuri pentru 
combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, aprobat prin H.G. nr. 1723 din 
14.10.2004 şi Strategia Naţională Anticorupţie pentru perioada 2016 - 2020, aprobată prin H.G 
nr. 583 din 10.08.2016. 

Activitatea serviciului în anul 2019,  s-a axat pe: 
� organizarea şi desfăşurarea activităţilor de primire şi de soluţionare a cererilor 

pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice/temporare, cu respectarea prevederilor şi a 
termenelor  legale, precum şi a procedurilor documentate de realizare a acestor activităţi; 

� primirea şi soluţionarea cererilor pentru eliberarea adeverinţelor privind limitarea 
exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate ori privind istoricul paşapoartelor deţinute, 
în conformitate cu dispoziţiile legale şi cu procedura documentată de realizare a acestor 
activităţi; 

� efectuarea de verificări în evidenţe, la solicitarea Direcţiei Generale de 
Paşapoarte, cu privire la minorii de cetăţenie română neînsoţiţi sau supuşi unor măsuri de 
protecţie instituţională în străinătate, cetăţenii români accidentaţi, spitalizaţi, decedaţi sau care 
au încălcat legile statelor în care au călătorit, în scopul identificării, ori după caz, informării 
familiei sau reprezentantului legal cu privire la situaţia de dificultate în care se află cetăţeanul 
român în străinătate, cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal şi 
a procedurilor documentate de realizare a acestor activităţi; 

� punerea în aplicare, de îndată,  a măsurilor de limitare a exercitării dreptului la 
libera circulaţie în străinătate, dispuse de organele competente, potrivit legii, cu respectarea 
procedurii documentate, de realizare a acestor activităţi; 

� deservirea în condiţii cât mai bune a cetăţenilor care s-au adresat serviciului, 
crearea unei imagini pozitive a serviciului, creşterea răspunderii personalului în executarea 
activităţilor zilnice precum şi perfecţionarea pregătirii acestuia. 

 

 
 
I. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire şi de soluţionare a 

cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice/temporare 

Activitatea de primire a cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple 
electronice/temporare a fost organizată şi desfăşurată astfel încât să se asigure preluarea 
ritmică şi într-un timp cât mai scurt, a solicitărilor cetăţenilor care s-au adresat serviciului, 
precum şi încadrarea în intervalele orare, în cazul programărilor online, cu respectarea 
prevederilor legale şi a procedurii pe această linie. 
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Astfel, la sediul serviciului au fost preluate de 11.006 cereri, după cum urmează: 

• cereri pentru eliberarea unui paşaport simplu temporar:                  3.578 
• cereri pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic:                 7.428 

din care: 

- cereri preluate de la solicitanţi cu domiciliul în judeţul Covasna                    5.826 

- cereri preluate de la solicitanţi cu domiciliul în alt judeţ                               1.60 

Comparativ, numărul  cererilor înregistrate în anul 2019 a scăzut cu 230 cereri, respectiv 
2,04% faţă de anul 2018. 

 
 

În baza declaraţiilor scrise ale solicitanţilor, cu privire la paşaportul deţinut anterior, a 
fost operată în baza de date, pierderea/deteriorarea unui număr de 873 paşapoarte( 869 
pierderi și deteriorarea a 4 pașapoarte), iar în 40 cazuri de declarare a pierderii/deteriorării 
paşaportului valabil au fost întocmite procese-verbale de constatare a contravenţiei şi aplicate 
sancţiunile (faţă de 682 pierderi, deteriorări sau furturi ale documentului de călătorie anterior, 
din care 47 paşapoarte valabile, înregistrate în perioada similară a anului trecut, pentru care 
au fost întocmite 45 procese-verbale de constatare a contravenţiei şi aplicate  sancţiunile). 
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Activitatea de soluţionare a cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple 
electronice/temporare a avut în vedere şi s-a desfăşurat cu respectarea prevederilor şi a 
termenelor legale, precum şi a  procedurilor de lucru, în funcţie de tipul solicitării şi de locul 
preluării lor, pentru care s-a decis, după caz, reînregistrarea, respingerea sau aprobarea 
acestora. 

Astfel, au fost soluţionate pozitiv 10.558 cereri, după cum urmează: 

- 5.850 cereri pentru eliberarea paşaportului simplu electronic preluate la sediul 
serviciului; 

- 300 cereri pentru eliberarea paşaportului simplu electronic preluate la alte servicii 
publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple; 

- 832 cereri pentru eliberarea paşaportului simplu electronic preluate la misiunile 
diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate; 

- 3.576 cereri pentru eliberarea paşaportului simplu temporar. 

Au fost soluționate negativ, cu decizie de respingere, 3 cereri de eliberare a 
pașaportului. În aceste cazuri, decizia de respingere, precum și motivul care a stat la baza 
acesteia au fost comunicate solicitanților în scris, în termenul legal, conform reglementărilor 
pe această linie. 

De asemenea, au mai fost soluționate 650 cereri de eliberare a pașaportului simplu 
electronic, preluate la alte servicii publice comunitare pentru eliberarea și evidența 
pașapoartelor simple precum și 270 cereri de eliberare a pașaportului simplu electronic cu 
menționarea domiciliului în străinătate, depuse de solicitanți fără domiciliu anterior în România 
sau cu domiciliu anterior în mun.București, care au fost relocate, în vederea aprobării, de către 
Direcția Generală de Pașapoarte. 
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În vederea actualizării bazei de date cu privire la 115 persoane, cărora li s-a eliberat 
paşaport şi care nu figurau în baza de date pe linia evidenţei persoanelor, au fost întocmite 
notificări către Serviciul Public Comunitar Judeţean de  Evidenţă a Persoanelor de la domiciliul 
solicitanților, însoţite de copii ale documentelor de stare civilă corespunzătoare (faţă de 180 
notificări efectuate în anul 2018), în ziua  scanării formularelor aprobate. 

În cazul a 314 cetăţeni români care şi-au stabilit domiciliul în străinătate şi care nu 
figurau în baza de date privind evidenţa persoanelor cu acest statut, au fost efectuate notificări 
online către Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna sau 
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor a municipiului Bucureşti, după caz (faţă de 183 notificări 
efectuate în anul 2018), conform datelor transmise în acest sens de către Direcţia Generală de 
Paşapoarte. 

Cererile şi documentele care au stat la baza eliberării paşapoartelor simple 
electronice/temporare pentru un număr de 2.198 solicitanţi, care s-au adresat serviciului 
nostru în temeiul art. 15 alin.(3) din Legea nr. 248/2005, au fost transmise            serviciilor 
de profil de la domiciliul acestora, după soluţionarea lor (faţă de 2.702 cereri transmise în anul 
2018), pe bază de borderou. 

ACTIVITATEA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR
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Au fost personalizate 3.557 paşapoarte (față de 5093 pașapoarte simple temporare 

personalizate în anul 2018), care au fost predate la ghişeu pe bază de condică de către 
personalul desemnat, iar în cazul paşapoartelor simple electronice, după recepţia şi verificarea 
acestora şi a mapelor de paşapoarte în cauză, s-a procedat la predarea lor la ghişeu, pe bază 
de condică, de către comisia de recepţie, în ziua primirii lor de la CNUPPE. 

În procesul de personalizare a paşapoartelor simple temporare au fost constatate 27 
rebuturi tehnologice (faţă de 1 rebut de emitere și 20 rebuturi tehnologice în anul 2018), și 3 
rebuturi folie de securizare (față de 5 rebuturi în anul 2018), iar în privinţa paşaportului simplu 
electronic  au fost constatate 2 rebuturi de emitere, pe motiv de fotografie necorespunzătoare 
(față de 0 rebuturi în anul 2018). 

Urmare a cererilor soluţionate, la ghişeul serviciului au fost livrate solicitanţilor un 
număr de 8.568 paşapoarte, astfel: 

• paşapoarte simple electronice:                                                          4.981, 
• paşapoarte simple temporare:                                                            3.587, 
iar un număr de 1.397 paşapoarte simple electronice au fost livrate titularilor prin  

curier (faţă de 8.843 paşapoarte livrate solicitanţilor la ghişeu şi 872 paşapoarte livrate 
titularilor prin curier în anul 2018). 
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Baza de date (IDIS) a fost actualizată prin implementarea a 1.334 observaţii (faţă de 
1.977 observaţii efectuate în anul 2018), cu informaţii suplimentare despre persoane, 
paşapoarte sau mape de paşapoarte, primite sau transmise prin corespondenţă, documente 
care au fost  scanate şi clasate la mapa de paşapoarte a persoanelor în cauză sau conform 
nomenclatorului arhivistic, în termenul dispus de şeful serviciului şi înscris de acesta pe 
documentele primite sau în maximum 3 zile  lucrătoare, după caz. 

      
 

II. Primirea şi soluţionarea cererilor pentru eliberarea adeverinţelor privind 
limitarea exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate ori privind istoricul 
paşapoartelor deţinute 

Activitatea de primire şi soluţionare a cererilor cetăţenilor români, de eliberare a 
adeverinţelor referitoare la limitarea exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate/istoric 
de paşapoarte, necesare acestora la întocmirea formalităţilor de  angajare în muncă în 
străinătate sau pentru prezentarea la diverse instituţii, precum şi activitatea de livrare a 
adeverinţelor la titulari, a fost organizată şi desfăşurată în conformitate cu prevederile 
procedurii operaţionale pe această linie. 

Astfel, la sediul serviciului au fost primite 254 de cereri, după cum urmează: 

• cereri de eliberare a adeverinţei privind libera circulaţie:                        246, 
• cereri de eliberare a adeverinţei privind istoricul de paşapoarte:                 8.  
Comparativ, numărul cererilor primite în anul  2019 a scăzut cu 102 cereri, respectiv  

28,65 % faţă de perioada similară a anului trecut. 
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După înregistrarea cererilor şi efectuarea verificărilor corespunzătoare, cele 254 

adeverinţe redactate au fost avizate, aprobate şi predate pe bază de condică la ghişeul 
serviciului, în vederea eliberării lor, în termen de cel mult 24 de ore de la primirea cererilor, iar 
o cerere a rămas în lucru. 

Urmare a cererilor soluţionate, la ghişeul serviciului au fost livrate solicitanţilor un număr 
de 227 adeverinţe, iar ulterior s-a procedat la scanarea exemplarului nr. 2 şi la întocmirea sau 
completarea opisului din mapa de  paşapoarte, după caz. 

 

III. Efectuarea de verificări în evidenţe, la solicitarea Direcţiei Generale de 
Paşapoarte, cu privire la minorii de cetăţenie română neînsoţiţi sau supuşi unor 
măsuri de protecţie instituţională în străinătate, cetăţenii români accidentaţi, 
spitalizaţi, decedaţi sau care au încălcat legile statelor în care au călătorit, în           
scopul identificării, ori după caz, informării familiei sau reprezentantului legal cu 
privire la situaţia de dificultate  în care se află cetăţeanul român în străinătate 

În perioada analizată nu au fost primite comunicări cu privire la minori de cetăţenie 
română, depistaţi neînsoţiţi sau supuşi unor măsuri de protecţie instituţională în străinătate 
(față de 2 minori depistați neînsoțiți în anul 2018). 

Pe linia cetăţenilor români accidentaţi, spitalizaţi, decedaţi sau care au încălcat legile 
statelor în care au călătorit au fost primite de la Direcţia Generală de  Paşapoarte, 41 
comunicări, cu privire la 38 persoane, aflate în străinătate în una dintre următoarele situaţii, 
respectiv: 

•  reținere/arestare preventivă:                                                  23 cazuri 
•  condamnare la o pedeapsă privativă de libertate                         1 caz 
•  punere în liberate din penitenciar                                                  1 caz 
•  internare în spital :                                                                  4 cazuri 
•  deces:                                                                                  11 cazuri, 

pentru care au fost efectuate verificări şi menţiuni corespunzătoare în evidenţe                
(faţă de 45 cetăţeni români, din care 12 decedați, 21 reținuți/arestaţi preventiv, 10 condamnaţi 
la o pedeapsă privativă de libertate  și 2 internați în spital în anul 2018). 

Într-un număr de 7 cazuri, în care s-a impus, respectiv cele privind punerea în libertate 
din penitenciar, internarea în spital și 5 decese, au fost întreprinse demersuri în teren în 
vederea informării familiei sau rudelor, conform procedurii pe această linie, iar declaraţiile 
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acestora au fost scanate şi transmise  prin e-mail la Direcţia Generală de Paşapoarte, în termen 
de 24 ore de la primirea solicitării. 

 
Urmare a informărilor referitoare la decesul unor persoane intervenit în străinătate, 

primite de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României prin intermediul Direcției 
Generale de Pașapoarte, în 21 de cazuri au fost solicitate date suplimentare de la structurile 
de stare civilă competente să întocmească actele de deces.  Până în prezent, în baza extraselor 
din registrul de decese, în IDIS au fost operate mențiunile corespunzătoare, prin selectarea 
restricției „M - decedat” și completarea câmpului „note” aferent cu informațiile înscrise în 
documentul care face dovada decesului, în 20 cazuri.  

 
IV. Punerea în aplicare a măsurilor de limitare a exercitării dreptului la libera 

circulaţie în străinătate, dispuse de autorităţile competente, potrivit legii 

Activităţile specifice referitoare la  evidenţa şi punerea în aplicare a măsurilor de 
suspendare a exercitării dreptului la libera circulaţie, dispuse de autorităţile competente, cu 
ocazia primirii comunicărilor în acest sens, au fost executate cu operativitate, fiind evidenţiate 
atât rezultatul verificărilor întreprinse, cât şi acţiunile derulate în vederea aplicării măsurilor. 

Statistic, s-au efectuat acţiuni pentru suspendarea exercitării dreptului la libera circulaţie 
pentru un număr de 151 de persoane, ca urmare a celor 140 dispoziţii primite, în vederea 
punerii în aplicare a 109 măsuri preventive, 39 mandate de executare a pedepsei închisorii, 
15  ordine de dare în urmărire și 3 altele (C.P/C.P.P.), precum și demersuri în teren, de 
retragere a 2 pașapoarte aflate în termen de valabilitate, fiind alocate în acest sens 2 cadre 
ale serviciului și parcurși 20 km, acțiuni care au fost finalizate prin retragerea unui pașaport, 
respectiv prin  încheierea unui proces-verbal de constatare a lipsei de la domiciliu. 

Comparativ, în anul 2018 au fost primite 141 astfel de dispoziţii, cu privire            la 
146 persoane, și au fost întreprinse demersuri în teren pentru retragerea paşaportului valabil 
în 7 cazuri, fiind parcurși 420 km, acțiuni finalizate prin retragerea a 4 pașapoarte și încheierea 
a 3 procese-verbale de constatare a lipsei de la domiciliu. 

Demersurile întreprinse de personalul serviciului pentru punerea în executare a 
măsurilor dispuse în vederea suspendării exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate, 
au fost transmise în termen de cel mult 3 zile de la primirea comunicării, autorităţilor emitente. 
Astfel, au fost întocmite şi transmise în acest sens 148 adrese, faţă de 130 adrese în perioada 
similară a anului trecut. 
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Urmare a dispoziţiei Direcţiei Generale de Paşapoarte în acest sens, au fost reanalizate 

toate cele 252 restricţii de tip „I” activ, implementate în perioada  01.01.2009 – 31.12.2013 
inclusiv, cu privire la 226 persoane şi au fost întreprinse demersurile corespunzătoare la 
autorităţile competente, pentru a stabili dacă măsurile de suspendare a exercitării dreptului la 
libera circulaţie mai subzistă, fiind întocmite în acest scop 258 de adrese de verificare. În baza 
adreselor de răspuns ori a documentelor primite, personalul compartimentului restricţii a 
întocmit referate în care a prezentat situaţia de fapt şi a propus măsurile necesare pentru 
soluţionarea lucrărilor. După avizarea şi aprobarea referatelor, conform procedurii pe această 
linie, au fost inactivate în IDIS 235 restricţii, menţinute 17 restricţii cu privire la 11 persoane 
şi efectuate menţiunile corespunzătoare în baza de date. 

De asemenea, în baza unui număr de 29 comunicări primite de la autorităţile 
competente, precum şi la cererea a 3 persoane care s-au prezentat la ghişeul serviciului cu 
bilet de liberare, s-a procedat la întocmirea referatelor cu propunere de trecere la pasiv a 
restricţiilor şi la efectuarea menţiunilor corespunzătoare în baza de date. 

În vederea implementării unor mențiuni/clarificării situației cu privire la unele măsuri 
restrictive dispuse, au fost întreprinse demersuri la instanțele de judecată/parchete pentru 
obținerea tuturor documentelor/informațiilor necesare în acest sens. 

 
 

V. Activităţi de sprijin necesare îndeplinirii obiectivelor specifice ale 
serviciului 

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

S&T şi Gemalto, asupra echipamentelor informatice din cadrul proiectului ePass; 
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Au fost raportate unităţii help-desk un număr de 35 sesizări/solicitări de soluţionare a 
problemelor apărute la nivelul sistemului informatic de emitere şi gestiune a paşapoartelor, 
după cum urmează: 

- 2 solicitări modificare stare pașaport; 
- 1 solicitare revocare/suspendare acces la domeniul Passport; 
- 1 solicitare modificare utilizatori grup „Secretariat”; 
- 6 sesizări de natură tehnică - aparatură defectă (SW local, aparat foto, scanner 

Samsung, router, pad semnătură) 
- 1 solicitare livrare cartuș  rezervă pentru imprimanta Trigenion; 
- 1 solicitare livrare set cartușe  rezervă pentru imprimanta Trigenion; 
- 1 solicitare resetare parolă la domeniul Passport; 
- 1 solicitare resetare parolă la portalul DEPABD; 
- 1 solicitare acordare roluri IDIS; 
- 3 solicitări conexare mape; 
- 1 solicitare conexare mape – CNP diferit; 
- 1 sesizare cu privire la nefuncționalitatea comunicației; 
- 1 solicitare modificare mapă; 
- 1 solicitare situație roluri utilizatori; 
- 8  solicitări modificare stare pașaport; 
- 2 solicitări modificare stare cerere; 
- 1 solicitare lipsă conexiune cu EVP; 
- 1 sesizare lipsă comunicație; 
- 1 solicitare remediere aplicație DGPOffline;   

S-au verificat 112 persoane din listele „2 paşapoarte în uz ”,  transmise de Direcţia 
Generală de Paşapoarte. 

Pe stațiile de lucru din domeniul Passport s-a actualizat clientul antivirus ESET astfel :pe 
stațiile de lucru cu sistem de operare Windows 10 s-a instalat clientul 7.2, iar pe cele cu sistem 
de operare Windows XP clientul 6.5. 

A fost operaționalizată aplicația de verificare a plăților online, dezvoltată de SCTI din 
cadrul DGP pe stația de eliberare, respectiv CVQ10_E1. Astfel folderul creat pentru folosirea 
acesteia este actualizat zilnic cu fișierele care conțin listele transmise de Instituția Prefectului 
județul Covasna. 

S-au efectuat lunar operaţiuni de mentenanţă/revizie pentru completul de tipărire 
paşapoarte temporare, de către personalul abilitat al firmei „S&T”, iar rezultatele s-au 
consemnat într-un raport avizat de şeful serviciului.  

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

În perioada 05-09.08.2019, cu ocazia testării funcționalității aplicației DGPOffline, pe 
stațiile destinate înregistrării cererilor și eliberării pașapoartelor, au fost preluate offline 5 cereri 
și eliberate 6 pașapoarte. Deasemenea, au fost identificate și șterse datele biometrice mai 
vechi de 30 zile, înregistrate în sistem offline și stocate pe stațiile de preluare/eliberare. 

 
VI. Activităţi conexe îndeplinirii obiectivelor specifice ale serviciului 
� pe linia soluţionării cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple 

electronice/temporare 

Recepţia blanchetelor de paşapoarte temporare şi a foliei de securizare, transmise de 
către Direcţia Generală de Paşapoarte - Biroul Logistic, în vederea personalizării lor, s-a 
efectuat de către comisia de recepţie, constituită la nivelul serviciului şi numită prin D.Z.U, în 
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ziua primirii lor, exemplarul nr. 2 al avizului de însoţire a mărfii, confirmat de compartimentul 
financiar-contabil din cadrul Instituţiei Prefectului judeţul Covasna, fiind restituit în termen de 
maxim 48 ore de la recepţie. 

Lunar, în ultima zi lucrătoare, comisia/comisiile constituită/constituite la nivelul serviciului, 
după caz şi numită/numite prin D.Z.U a/au procedat, cu respectarea procedurii de lucru pe 
această linie, la întocmirea situaţiei privind consumul de blanchete de paşapoarte temporare 
şi folii de securizare şi a procesului-verbal de justificare a acestora, precum şi la inventarierea 
blanchetelor de paşapoarte temporare, a foliei de securizare  neutilizate, aflate în depozit şi 
asupra diverşilor deţinători şi a rebuturilor, nefiind constatate plusuri sau minusuri în gestiune. 

De asemenea, lunar, până în data de 05, gestionarul serviciului a întocmit situaţia privind 
stocul şi necesarul de materiale consumabile, care a fost transmisă la Direcţia Generală de 
Paşapoarte - Biroul Logistic, după avizarea acesteia. 

Trimestrial, conform planului de activitate, s-a efectuat confruntarea trimestrială a listei 
cu paşapoartele emise şi neînmânate din aplicaţia IDIS, cu paşapoartele aflate la ghişeul 
serviciului, în vederea stabilirii stocului real de astfel de paşapoarte aflate în gestiune şi a 
clarificării eventualelor neconcordanţe, precum şi a anulării fizice şi informatice a paşapoartelor 
expirate, neridicate de titular, nefiind constatate deficienţe în acest sens.  

 
� Activităţi  de control 
În baza planului de control al activităţilor desfăşurate de personalul serviciului,  aprobat 

de conducerea Instituţiei Prefectului, au fost efectuate 8 controale interne.  
În perioada 11.11.-15.11.2019 s-a efectuat un control de fond de către o echipă din 

cadrul Direcției Generale de Pașapoarte - Serviciului Control, în urma evaluării activității 
desfășurate de personalul serviciului s-a constatat că aceasta se încadrează în parametrii de 
normalitate, eficiență și eficacitate. 

În baza Planului de control intern asupra măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor 
clasificate în anul 2019, a fost efectuat 8 controale, de către responsabilul cu protecţia 
informaţiilor clasificate și responsabilul CSTIC, cele constatate fiind consemnate în notele de 
constatare şi în rapoartele de control, iar  ulterior, în conformitate cu procedurile O.M.A.I nr. 
811/2005, exemplarul nr. 2 al rapoartelor de control a fost înaintat la S.J.P.I Covasna. 

S-a efectuat  testarea/retestarea securităţii SIC-urilor clasificate din cadrul serviciului, 
conform „Planul intern de testare/retestare a securităţii SIC-urilor clasificate din cadrul 
SPCEEPS Covasna, în anul 2019”.  

În urma testării și evaluării securității sistemului informatic și de comunicații  
SIC_SMEC.MAI_IP.IPCV.2 s-a prelungit Autorizația Provizorie de Operare până la data de 
20.05.2020, iar pentru SIC„IP_SPCEEPS.CV_IndepSSV.1” s-a acordat Autorizația Provizorie de 
Operare până la 26.11.2020. 

Conform Planului de control intern asupra modului de aplicare a măsurilor legale de 
protecție a datelor cu caracter personal în anul 2019, au fost efectuate 2 controale ce au vizat 
respectarea prevederilor referitoare la măsurile de protecție a persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Lunar s-a verificat legalitatea accesării bazei de date de către utilizatorii care au generat 
logurile supuse auditării, nefiind identificate încălcări ale normelor de protecţie a datelor cu 
caracter personal de natură a prejudicia drepturile persoanei vizate.  

 
� Activitatea de pregătire a personalului 
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Activitatea de pregătire continuă a fost organizată, în conformitate cu Ordinul  M.A.I. 
nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I 
şi Dispoziţia Directorului General al Direcţiei Generale de Paşapoarte pe această linie.  

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

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

personal în anul 2019; 
- programul lunar de pregătire continuă a personalului din subordine pe anul 2019; 
- planurile de pregătire fizică, întocmite de şefii de grupe; 
- planul specific de pregătire a personalului pe linia protecţiei informaţiilor clasificate în 

anul 2019; 
- teme profesionale;  
- fişe de pregătire individuală. 
În perioada analizată au fost organizate un număr de 12 şedinţe de pregătire 

profesională, iar fişele de pregătire individuală au fost semnate după fiecare şedinţă de 
pregătire. 

Pregătirea personalului în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, respectiv 
INFOSEC, s-a desfăşurat conform Planului specific de pregătire a personalului pe linia protecţiei 
informaţiilor clasificate şi a fost consemnată în fişele de pregătire individuală. Astfel, au fost 
prelucrate 24 teme din care: 7 de către responsabilul CSTIC şi 17 de către responsabilul cu 
protecţia informaţiilor clasificate, care au fost dezbătute cu întreg personalul serviciului şi şeful 
serviciului, după caz. 

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

De asemenea, în cursul lunii decembrie a fost organizat un exercițiu privind modul de 
acțiune în caz de incendiu. 

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

Pregătirea personalului serviciului în domeniul Schengen s-a realizat prin prelucrarea 
temelor transmise trimestrial de Direcţia Generală de Paşapoarte, fiind raportate lunar 
activităţile desfăşurate privind problematica pregătirii în acest domeniu.  

      În cursul anului  personalul serviciului a participat la 3 ședințe de tragere cu 
armamentul din dotare din care ultima a fost de evaluare. 

      În 30.08.2019 personalul apt medical a participat la evaluarea anuală la educație fizică, 
întregul personalul testat promovând probele sportive. 

      În cursul lunii noiembrie a avut loc testarea cunoștințelor personalului în domeniul 
Schengen, iar în luna decembrie testarea cunoștințelor în domeniul pregătirii de specialitate, 
protecției datelor cu caracter personal, protecției informațiilor clasificate, prevenirii și 
combaterii corupției, situațiilor de urgență și protecției civile.  

 
� Activitatea de soluţionare a petiţiilor şi audienţelor 
În cursul anului 2019 au fost înregistrate 7 petiţii, majoritatea au vizat scurtarea 

termenului de eliberare a paşaportului electronic. În urma analizării acestora, solicitările au 
fost soluţionate favorabil, răspunsurile fiind transmis prin e-mail, cu celeritate, către petenți.    

În perioada supusă analizei nu au fost înregistrate audienţe. 
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A fost elaborat raportul privind activitatea de soluţionare a petiţiilor şi de primire a 
cetăţenilor în audienţă, desfăşurată în semestrul I 2019. 

 
� Activităţi desfăşurate pe linia liberului acces la informaţii de interes public 

În perioada supusă analizei au fost primite 5 solicitări de furnizare  a informaţiilor de 
interes public, pe e-mail-ul serviciului, răspunsul fiind transmise către petenți, prin e-mail, în 
max.24 ore. 

Zilnic, prin dispoziţia de zi pe unitate a şefului serviciului sunt desemnate persoanele 
care asigură activitatea de relaţii cu publicul, informaţii de interes public fiind furnizate şi 
telefonic/prin e-mail. 

 
� Activităţi pe linie de secretariat, documente clasificate şi comunicare publică 
În cursul anului 2019 au fost primite 369 radiograme prin Sistemul de Mesagerie 

Electronică Criptată, din care 200 au fost listate şi înregistrate, fiind destinate serviciului nostru. 
În perioada analizată  au fost înregistrate ori reînregistrate, în registrul unic de evidenţă 

a registrelor, condicilor şi borderourilor neclasificate sau clasificate: 
- 59 registre din care 46 neclasificate şi 13 clasificate;   
- 14 condici de predate - primire din care 11 neclasificate şi 3 clasificate; 
-  11 borderouri de expediere a documentelor din care 10 neclasificate și 1 clasificat; 
- 10 agende plan de muncă. 
Au fost înregistrate în registrele de evidență: 
-4.026 lucrări neclasificate, fiind expediate 2.171; 
-254 cereri pentru eliberarea adeverinţei referitoare la limitarea exercitării dreptului la 

libera circulaţie în străinătate ori privind istoricul paşapoartelor deţinute; 
-56 documente clasificate secrete de serviciu din care 15 primite de la alte instituții, 

respectiv 41 emise, iar expediate 26; 
-5 documente clasificate secret de stat: 1 document nivel strict secret și 4 documente 

nivel secret, emise; 
-367 dispoziții de zi pe unitate, clasificate secrete de serviciu. 
 Au fost multiplicate 106 documente neclasificate. 
A fost ţinută evidenţa mediilor de stocare înregistrate la nivelul serviciului. 
Zilnic a fost redactată dispoziţia de zi pe unitate (fiind adusă la cunoştinţa personalului) 

şi lunar a fost întocmit pontajul. 
Au fost întocmite un număr de 38 referate de necesitate şi completate 54 cereri de 

concediu de odihnă pentru personalul serviciului, 24 ordine de serviciu. 
Au fost desfăşurate activităţi de predare a documentelor pe condică şefului serviciului, 

personalului serviciului, precum şi către alte instituţii, etc. 
A fost ţinută evidenţa prezenţei şi a răspândirilor personalului, evidenţa efectuării 

concediilor de odihnă. 
Au fost desfăşurate activităţi de difuzare a procedurilor, dispoziţiilor, instrucţiunilor în 

vederea luării la cunoştinţă de către personalul serviciului. 
În cursul lunii ianuarie comisia de selecţionare a documentelor a procedat la 

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

În perioada  18.02 - 28.02.2019, comisia de inventariere, constituită la nivelul 
serviciului, a procedat la inventarierea, pe clase, niveluri de secretizare, problematică şi suport, 
a documentelor care conţin informaţii clasificate, elaborate, deţinute şi gestionate la nivelul 
serviciului în anul 2018, nefiind constatate lipsuri sau neregului. 
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Comisia de inventariere a procedat, în perioada 16.05 - 17.05.2019, la inventarierea 
actelor normative interne emise de conducerea ministerului, deținute și gestionate la nivelul 
serviciului. 

În perioada 04.11 – 07.11.2019 comisia de inventariere constituită la nivelul serviciului 
a procedat la inventarierea sigiliilor şi ştampilelor aflate în evidenţa serviciului, în urma 
inventarierii nefiind constatate  lipsuri sau deficienţe pe această linie. 

 
� Activităţi pe linia prevenirii  şi combaterii corupţiei 
Pe linia prevenirii faptelor de corupţie la nivelul serviciului au fost 

desfăşurate următoarele activităţi: 
• pe linie de pregătire profesională a personalului în acest domeniu, au fost 

prelucrate 4 teme/materiale  de promovare a conduitei integre; 
• în conformitate cu prevederile art. 7 din O.M.A.I nr.62/2018 privind organizarea 

şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei şi de educaţie pentru promovarea 
integrităţii în cadrul M.A.I: 

- un număr de 2 persoane din cadrul serviciului au participat la activităţile de instruire 
anticorupţie (cu o durată de cel puţin două ore) organizată de Serviciul Judeţean Anticorupţie 
Covasna, în data de 16.01.2019 (ag. şef pr. Bacs Rita Imelda şi  ag. Murea Niculina); 

- în data de 21.02.2019, şeful serviciului a participat la activitatea de instruire 
anticorupţie (cu o durată de cel puţin două ore) organizată de  Serviciul Judeţean Anticorupţie 
Covasna, privind modificările aduse aplicaţiei Managementul Asistat al Riscurilor de Corupţie 
(MARC); 

- un număr de 9 persoane din cadrul serviciului au participat la activităţile de informare 
anticorupţie (cu o durată de cel puţin 30 min) organizate de Serviciul Judeţean Anticorupţie 
Covasna, în data de 03.04.2019, respectiv 04.10.2019; 

- în perioada 26.03 – 28.03.2019, şeful serviciului a participat la activitatea de instruire 
organizată de Direcţia Generală Anticorupţie, în municipiul Târgu Mureş, privind utilizarea 
soluţiei software MARC. 

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

• au fost revizuite riscurile de corupție și întocmit Raportul de evaluare cantitativă 
și calitativă privind implementarea măsurilor de prevenire/control a/al riscurilor de corupție; 

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

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

• au fost sprijinite campaniile de conștientizare „Pasivitatea naște corupție – 
Implică-te!Nu sta pasiv!, respectiv „TU POȚI FACE LUMINĂ” demarate de Direcția Generală 
Anticorupție prin Serviciul Județean Anticorupție Covasna, prin distribuirea unor flyere cu 
mesaje anticorupție cetățenilor care se prezintă la ghișeul serviciului și postarea afișelor cu 
mesajul campaniei, în sala de așteptare; 

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

Nu au fost înregistrate  cazuri de incidente de integritate sau sesizări privind acte sau 
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fapte de corupţie săvârşite de personalul serviciului. 
 

� Alte activităţi 
Au fost actualizate următoarele documente: 
-Programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate; 
-Ghidul pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter 

personal sunt prelucrate în cadrul S.P.C.E.E.P.S. Covasna”.  
 -Planul creșterii capacității operaționale a Serviciului Public Comunitar Pentru  

Eliberarea Şi Evidenţa Paşapoartelor  Simple al Judeţului Covasna; 
 -Planul de pază și apărare a obiectivelor, sectoarelor și locurilor care prezintă 

importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate. 
 -Planul    de    protecţie   şi   intervenţie   în    caz   de   inundaţii; 
-Planul de arhitectură cu funcţionalitatea spaţiilor sediului Serviciului Public Comunitar 

pentru Eliberarea  şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Covasna; 
       -Plan  de Protecţie  și Intervenţie  în Situații de Urgență al Serviciului Public 

Comunitar pentru Eliberarea și Evidenșa Pașapoartelor Simple.   
Deasemenea, au fost actualizate protocoalele de cooperare ale serviciului şi anume: 
- Protocolul de cooperare cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna - pentru 

îndeplinirea în comun a sarcinilor ce revin în domeniul ordinii publice, regimului paşapoartelor 
şi liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate; 

- Protocolul de cooperare pentru executarea şedinţelor de tragere cu armamentul şi a 
activităţii de educaţie fizică. 

Conform prevederilor O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităţilor publice, au fost întocmite şi transmise, după caz, Instituţiei Prefectului 
judeţul Covasna următoarele documente: 

- chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control 
intern/managerial la nivelul SPCEEPS Covasna, pentru anul 2018; 

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

- raportul privind stadiul implementării Planului pentru punerea în aplicare a măsurilor 
prevăzute în Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul 
Instituţiei Prefectului judeţul Covasna; 

- lista obiectivelor şi activităţilor necesare realizării obiectivelor specifice; 
- formularele de alertă la risc(F.A.R) aferent fiecărui risc identificat 
- registrul de riscuri; 
         - planul pentru punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Programul de 

dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul Instituţiei Prefectului judeţul 
Covasna în anul 2019; 

          - inventarul activităților procedurabile; 
          - documentul de planificare prin care au fost stabiliți indicatorii de performanță; 
          - raportul anual privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor în anul 

2019. 
Au fost revizuite şi actualizate, conform O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităţilor publice un număr de 35 proceduri de lucru. 
Documentele neclasificate primite/emise  în anul 2018 au fost grupate şi clasate în 

dosare, conform nomenclatorului arhivistic, iar dosarele cu documentele neclasificate 
primite/emise în anul 2017 au fost predate la arhivă pe bază de inventare şi  proces verbal. 

Au fost completate, în termenul legal, declaraţiile de avere şi interese de către 
personalul serviciului şi înaintate Instituţiei Prefectului în vederea postării acestora pe site-ul 
Instituţiei Prefectului. 
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În urma reeditării statului de organizare, în cursul lunii iulie au fost întocmite fișele de 
post aferente tuturor posturilor prevăzute la noile poziții. 

Au fost întocmite documentele prevăzute de O.M.A.I nr. 140/2016, cu ocazia  finalizării 
perioadei de stagiu a unui ofițer din cadrul serviciului. 

  În data de 12.08.2019 a fost instalat, de către specialiștii din cadrul STS, aplicațiile 
specifice SMEC, pe noul sistem acreditat. 

A fost verificat, trimestrial, conform Dispoziției Direcției Generale de Pașapoarte 
nr.2292042/6/02.02.2016, modul de păstrare, de către personalul serviciului, a documentelor 
de legitimare, valabilitatea și starea acestora,  rezultatul verificării  a fost consemnat într-un 
proces-verbal și înaintat la Direcţia Generală de Paşapoarte, în perioada supusă analizei nefiind 
constatate  pierderi, sustrageri sau distrugeri ale legitimaţiilor.  

S-a întocmit și transmis Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal și Oficiului Responsabilului cu Protecția Datelor cu Caracter Personal, 
Raportul anual de activitate privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal  și libera circulație a  acestor date. 

S-a efectuat inventarierea echipamentelor informatice primite în folosință de la 
C.N.Imprimeria Națională S.A aferente contractului e-pass, în vederea emiterii pașapoartelor 
simple precum și a celor transferate de la R.A – A.P.P.S către C.N.I.N (bunuri materiale 
evidențiate extracontabil). 
 

                  
2. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 

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

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

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

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

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

La cele 4 ghişee, au fost primite în total 26703 dosare (înmatriculare, preschimbare 
certificate de înmatriculare, radieri şi eliberarea autorizaţiei provizorii de circulaţie), faţă de 
25510 în perioada de comparaţie.  

Se observă o crestere cu 1193 faţă de perioada precedenta.În 2019 s-a solicitat 
radierea a 2842 (+183) vehicule faţă de 2659 în 2018, iar pentru dealerii de autovehicule noi 
şi pentru cele importate uzate sau noi, s-au atribuit 7306 (+401) autorizaţii provizorii de 
circulaţie, faţă de 6905 in perioada de comparatie.Nu s-au constatat  infractiuni de ultraj la 
adresa personalului. 

Cei nominalizaţi pentru desfăşurarea activităţii pe linie de evidenţă conducători auto, 
au primit, verificat şi au predat pentru implementarea datelor şi emiterea permiselor de 
conducere 12434(+1013) dosare faţă de 11421 în perioada de comparatie din 2018. 
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Prin Ordin al Prefectului Judeţului Covasna, proba teoretică s-a desfăşurat în spaţiul 
special amenajat din incinta sediului serviciului, iar examinarea la proba practică se face în 
mun. Sf. Gheorghe şi în mun. Târgu Secuiesc . 

În  2019 au fost examinaţi la proba teoretica 9009 candidati față de 9618 în 2017  
(609) si la proba practica 6665 (+1087) candidaţi faţă de 5578 in 2018.  

 
            

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

legale şi a competenţelor fiecărei autorităţi, aspect care a contribuit la îndeplinirea obiectivelor 
instituţiei. 

Comunicarea cu instituţiile se realizează şi prin numeroasele şedinţe de lucru pe 
diverse domenii sau prin videoconferinţe, în cazul comunicării cu instituțiile centrale. 

Comunicarea cu alte instituţii de la nivel local, judeţean se realizează prin intermediul 
registraturii instituţiei, prin adrese transmise prin posta normală sau cea militară, e-mailuri, fax 
şi telefon. 

 Un exemplu de bună practică este comunicarea prin intermediul „MAIL&SMS- urilor 
(convocarea unor şedinţe şi videoconferinţe), realinzându-se astfel economisirea timpului şi a 
costurilor necesare timbrelor poștale, hârtiei,  plicurilor şi a tonerului pentru imprimare. 

 Instituţia este conectată, de asemenea, la rețeaua de intranet şi telefonie a MAI, 
primind informații necesare pe această cale.  

 Comunicarea cu alte entităţi sau persoane pentru buna informare a cetăţenilor cu 
privire la probleme județului, instituţia organizează periodic conferinţe de presă sau emite 
comunicate de presă. De asemenea, tot pentru o comunicare eficientă, instituţia dispune de o 
pagină de intranet www.prefecturacovasna.ro unde sunt postate informații publice şi date de 
contact. Toate sesizările transmise instituţiei pe emailul oficial, pe fax sau prin poştă sunt 
înregistrate şi analizate de angajaţii instituţiei.  

Pe fiecare serviciu al instituţiei au fost organizate săptămânal, sau ori de câte ori 
situaţia a impus-o, şedinţe de lucru, atât cu angajații instituției, cât și cu reprezentanți ai altor 
instituții publice implicate în activități comune. 

Comunicarea cu personalul din cadrul serviciilor se realizează în condiţii optime prin 
organizarea de şedinţe operative în care se discută realizările şi obiectivele ce trebuie atinse în 
perioada imediat următoare de fiecare funcţionar; activitatea şi nevoile profesionale ale 
acestora,  repartizarea echitabilă a sarcinilor de lucru în vederea menţinerii unei coerenţe în 
repartizarea sarcinilor. 

Conform specificităţii serviciilor comunicarea se realizează în timp real atât cu serviciile 
publice deconcentrate, alte organe ale administraţiei publice centrale organizate în teritoriu, 
cu autorităţile locale, patronate, sindicate, persoane vârstnice, etc.  
 

 
VIII. ACCESARE FONDURI EUROPENE 
 
În cursul anului 2019 a fost elaborat raportul de sinteză cu privire la proiectele 

finanțate prin P.N.D.L. II. proiecte de infrastructură (aducţiune de apă potabilă, canalizare) și 
sinteza privind stadiul de implementare a proiectelor europene finanțate prin POR(Programul 
Operațional Regional), P.N.D.R. (Programul Național pentru Dezvoltare Rurală), 
P.O.I.M.(Programul Operațional pentru Infrastructură Mare),P.O.S.Mediu, (Programul 
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Operațional Sectorial pentru Mediu) programul HORIZON și P.O.C.U.(Program Operațional 
Capital Uman)  derulate pe teritoriul judeţului Covasna.  

Pe baza informaţiilor furnizate de beneficiarii acestor investiţii 39 de unităţi 
administrative teritoriale și Consiliul Județean Covasna au derulat un număr de 210 
proiecte de lucrări finanţate din surse guvernamentale și fonduri europene. 

Pe componenta PNDL II., 38 de U.A.T-uri au avut 118 proiecte in implementare, (în 
diferite faze de execuție) iar Consiliul Județean Covasna 5 proiecte. Valoarea totală a 
proiectelor este de 604.163.315,40 lei, din care fonduri guvernamentale 509.100.481,58 lei și 
95.062.657,79 lei fonduri proprii. 

Situația proiectelor finanțate prin programele Uniunii Europene din fonduri 
nerambursabile se prezintă astfel: 

Un număr de 27 de UAT-uri și CJ. Covasna au implementat un număr de 87 de proiecte 
pe următoarele Programe: 

-  Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR)- 51 de proiecte,  
-  Programul Operațional Regional- 32 de proiecte, din care CJ. Covasna 3 proiecte, 
-  Programul Operațional pentru Infrastructură Mare (POIM) 1 proiect, 
-  Programul Operațional Capital Uman (POCU) 1 proiect, 
-  Programul Operațional Sectorial pentru Mediu (POS Mediu) 1 proiect,  
-  Programul Horizon 1 proiect.  

Valoarea totală a proiectelor derulate este de 815.318.439,60 lei din care 
721.942.877,0 lei finanțări nerambursabile și 93.375.562,53 lei contribuția proprie a 
beneficiarilor.     

Pentru eficientizarea absorbției fondurilor europene la nivelul Ministerului de Interne, 
la solicitarea acestuia , au avut loc 4 videoconferinte privind stadiul derulării proiectelor. 

Alte activități desfășurate în acest domeniu: participarea la ședințele ADR Centru din 
luna mai 2019 de la Sovata, nominalizarea și participarea unei persoane din cadrul Serviciului 
la activitășile grupului de lucru județean pentru pregătirea portofoliului de proiecte a județului 
Covasna pentru ciclul financiar UE 2020-2027. 
 
 

IX. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 
1. Informare şi relaţii publice 
Asigurarea activităţii de relaţii cu publicul s-a realizat conform H.G. 1723/2004 privind 

aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu 
publicul, conform programului aprobat prin Ordinul Prefectului. În cursul anului 2019, s-au 
prezentat 3 persoane la sediul instituției, în cadrul programului de relaţii cu publicul.  

Aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes 
public în anul 2019 se prezintă astfel: 

Au fost elaborate şi publicate prin mass-media, afişare şi pe siet-ul propriu informaţiile 
de interes public, din oficiu, prevăzute de art. 5 din lege. 

A fost organizat punct de informare-documentare, numărul estimat de vizitatori fiind 
de 255. 

Solicitări înregistrate: 14 la Serviciul Juridic, din care:                                     
 -  1 solicitare privind utilizarea banilor publici 
 - 3 solicitări privind modul de indeplinire a atribuțiilor instituției  
 - 4 solicitări de  informații privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001  
 - 6 solicitări de alte informații. 
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  Toate cele 14  solicitări au fost rezolvate în termen. Din cele 14  solicitări 9 au 
fost depuse de persoane fizice iar 5 de persoane juridice, 7 fiind solicitate  pe suport de 
hârtie iar 7 în format electronic. 
2.Activitatea de soluționare a petiţiilor și audiențelor:  
 În anul 2019, au fost depuse la Instituția Prefectului-Județul Covasna, un număr de 

544 de petiții, din care:  
-  Serviciul Juridic, Relații publice și resurse Umane a soluţionat 244 de petiţii din care 

81 de petiţii privind legile fondului funciar şi 163 de petiţii vizând probleme personale, sociale, 
etc. 

 -  Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmarticulare a 
Vehiculelor a soluţionat 293 de petiţii. 

 -  Serviciul Public Comunitar Pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple a 
soluţionat 7 petiţii. 

În funcție de proveniență, petițiile au fost primite: 
-  4 petiții de la Guvernul României, 
 - 2 petiții de la Administrația Prezidențilă 
 - 8 petiții de la alte instituţii de stat;            
-  71 de petiții de la persoane juridice; 
 - 473 de petiții de la persoane fizice: 465 cetăţeni români și 8 cetăţeni străini;  
-  57 de petiții de la organizaţii neguvernamentale române, 
 -  27 petiții au fost primite prin e-mail şi 517 de petiții pe suport de hârtie,  
-  1 petiție a fost anonimă.  
Din totalul de petiţii primite, 152 de petiții au fost redirecţionate, pentru competentă 

soluţionare, către alte instituţii abilitate. 
Petiţiile au fost soluţionate astfel : 
        - 405 de petiții pozitiv sau parţial pozitiv;   
        -  111 de petiții negativ;  
       - 11 au fost clasate 
       - 17 erau în curs de soluționare la data de 31.12.2019. 
 Situația audiențelor:  
În anul 2019 au fost primiţi în audienţă un număr de 116 cetățeni, toți de către 

conducerea Instituţiei Prefectului-Județul Covasna. 
La Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 

Vehiculelor și la Serviciul Public Comunitar Pentru Eliberarea Şi Evidenţa Paşapoartelor Simple 
nu s-a prezentat în audiență niciun cetățean. 

Cu ocazia prezentării în audiență, au fost depuse un număr de 75 de petiţii, din care 
au fost soluţionate: 

- 48 de petiții pozitiv sau parţial pozitiv; 
- 22 de petiții negativ 
- 5 de petiții erau în curs de soluţionare la 31.12.2019. 
- 2 petiții au fost clasate. 
 În urma analizării modului de examinare şi soluţionare a petiţiilor  adresate  Instituţiei 

Prefectului – Judeţul Covasna, se desprind o serie de concluzii; 
              - datorită unei activităţi operative, s-a reuşit ca majoritatea petiţiilor să fie 

soluţionate în termenul prevăzut de lege. 
             -  un număr de persoane au depus petiţii Instituţiei Prefectului-Județul 

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



69 

 

 

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

În anul 2019, la prefectul Județului Covasna, Dl. Sebastian Cucu, s-au prezentat în 
audiență un număr de 99 de persoane, la Dl. Prefect Todor Iulian- Constantin, 2 personane, 
la Subprefectul Județului Covasna, Dl. Radocea Necolae-Viorel, s-au prezentat în audiență un 
număr de 15 de persoane. 

Din totalul de  116 de persoane care s-au prezentat în audiență, au fost înregistrate 
un număr total de 75 de petiţii în cadrul audienţelor. 51 de persoane venite în audienţă care 
au ridicat probleme ce nu erau de competenţa instituţiei noastre  sau care aveau procese pe 
rol în instanţă. Au fost elaborate şi înaintate un număr de 73 adrese la care s-a primit răspuns  
favorabil în 48 cazuri, răspuns negativ în 20 de cazuri. 

 
3.Apostilarea documentelor: 

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

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

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

Aplicarea apostilei a fost realizată de către subprefectul judeţului Covasna, respectiv 
înlocuitorii acestuia desemnaţi prin Ordinele Prefectului nr. 276/2015, 120/2016, 155/2016, 
234/2016, 1/2017, 228/2018 și 234/2019. 

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

În anul 2019 au fost apostilate un număr de 315 acte administrative care după natura 
lor sunt certificate de stare civilă, acte de studii, documente de atestare profesională, caziere 
judiciare, adeverinţe de atestare a vechimii în muncă, adeverinţe medicale, etc. Activitatea de 
aplicare a apostilei s-a derulat fără probleme. 
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             Fig. 6. Situaţie comparativă a actelor apostilate între anii 2014-2019 
 
 

X. DIFICULTĂŢI IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE/PROPUNERI DE 
EEFICIENTIZARE A ACTIVITĂŢII 
 

� Existența unor discrepanțe salariale între funcțiile publice/contractuale din cadrul 
instituțiilor prefectului, pe de o parte și funcțiile publice/contractuale din administrația publică 
locală și din cadrul serviciilor publice deconcentrate. 

� Imposibilitatea exercitării unor atribuții legale, generate de interpretarea eronată 
avprevederilor Regulamentului nr. 679/2016 și Legii nr. 190/2018 prin raportare la obligațiile 
prevăzute de art. 16 din OG nr. 2/2001, având în vedere refuzul Serviciului Public Județean de 
Evidența a Persoanelor Covasna de a ne comunica informaţii cu privire la două persoane care 
dețin funcții de primari, respectiv codul numeric personal și adresele de domiciliu ale acestora, 
în vederea aplicării unor sancţiunicontravenţionale 

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

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

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

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

neexistând  „lista serviciilor publice deconcentrate„ -  drept pentru care mai multe 
instituţii centrale au transmis instituţiei noastre că serviciile teritoriale nu sunt SPD-uri (exp: 
APIA, AFIR, ISC, etc),. Există doar o recomandare a DGRIP din cadrul MAI privind 
includerea la nivelul județului a membilor Colegiului Prefectural. 

� Nealocarea fondurilor de investiţii în anul 2019 a dus la imposibilitatea executării 
efective a lucrărilor de reparaţii capitale atât la sediul Instituţiei Prefectului, dar si la sediul 
serviciilor publice comunitare 
 

XI. OBIECTIVE 2020 
 

Obiectivele principale ale activității desfășurate în anul 2019, vor fi continuate în 2020 și 
vizează următoarele:  

• Asigurarea unei Creşterea eficienţei acţiunilor de verificare şi control iniţiate de 
serviciu – intensificarea acţiunilor de îndrumare şi control a S.P.D.- urilor; 

• Monitorizări eficiente a situaţiilor de urgenţă şi asigurarea unei bune colaborări 
cu toate instituţiile implicate în acest domeniu; 

• Menţinerea climatului de pace socială printr-o comunicare permanentă cu toate 
nivelurile instituţionale şi sociale acordând o atenţie constantă prevenirii tensiunilor sociale; 

• Gestionarea situaţiilor de urgenţă şi iniţierea măsurilor pentru prevenirea 
acestora;  

• Derularea acţiunilor de verificare exercitate de către comisiile mixte constituite 
prin ordin al prefectului; 

• Îmbunătăţirea şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial. 
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• Realizarea atribuţiilor referitoare la protecţia informaţiilor clasificate conform 
prevederilor Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 şi Hotărârea Guvernului nr.781/200. 

 
- efectuarea controlului activității autorităților administrației publice locale, controlul și 

îndrumarea secretarilor unităților administrativ-teritoriale;  
- participarea la activitățile și lucrările Colectivului tehnic al Comisiei județene pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;  
- întocmirea proiectelor de ordin al prefectului având ca obiect atribuirea în proprietate a 

terenurilor în temeiul art. 36 din Legea 18/1991;  
- verificarea și soluționarea sesizărilor adresate prefectului prin petiții;   
- activitatea de control intern/managerial;  

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

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

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

Cu toate acestea, activitatea în anul 2019 a Instituţiei Prefectului a răspuns  per 
ansamblu scopului şi rolului său în cadrul sistemului administrativ naţional. 

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

 

PREFECT, 

Iulian -Constantin TODOR 


