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Ședința Colegiului Prefectural  

din data de 30 iunie 2020, ora 1000 

 

1. Informare privind activitatea Direcției de Sănătate Publică Covasna în perioada stării de 

urgență și alertă pe teritoriul județului Covasna, în contextul situației epidemiologice generate 

de virusul SARS – Cov-2; 

 

Prezintă: Direcția de Sănătate Publică Covasna 
 
 

2. Raport de activitate desfășurat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Covasna în perioada stării de urgență și alertă, în vederea implementării măsurilor dispuse 

privind șomajul tehnic; 

 

Prezintă: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Covasna 
 

 

3. Informare privind activitatea Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna 

în primele 5 luni ale anului 2020; 

 

Prezintă: Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna 

 

4. Informare privind activitatea desfășurată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură – Centrul Județean Covasna. 

 

Prezintă: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean 

Covasna 

 
 
 
 

 

 



Punctul 1  

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ COVASNA 

Informare privind activitatea DSP Covasna în perioada stării de urgenţă şi alertă pe teritoriul judeţului 
Covasna,  

în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2 
 

Cred ca nu exagerez dacă afirm că pandemia Covid-19 a fost și încă este cea mai dură experienţă, 
cea mai grea incercare în domeniul sanitar nu numai pentru România, dar și pentru întreaga omenire. 
Nimeni nu era pregătit pentru așa ceva nici din punctul de vedere al dotărilor necesare pentru tratamentul 
pacienților, nici din punctul de vedere al stocurilor de materiale sanitare necesare, nici măcar din punctul 
de vedere al organizării, al măsurilor necesare pentru prevenirea răspândirii virusului. Nici autoritățile 
centrale, nici cele locale și mai ales nu era pregătită populația. Nu am fost pregătiți nici noi, DSP-urile. 
Lipsa de medici epidemiologi era o problemă generală în toată țara. Toată lumea solicita transferarea de 
medici din alte județe. Noi am început cu un medic epidemiolog pensionar și unul începător cu două luni 
de experientă. Unul dinte ei a fost transferat la Satu Mare pentru două săptămâni pentru a ajuta la 
frontieră. Nu am avut nici noi stocuri suficiente de măști, mănuși și combinezoane, în schimb toată lumea 
ni se adresa nouă pentru acestea. Nu am avut un mod unitar de a lua în evidență persoanele care trebuiau 
autoizolate sau carantinate, fiecare județ și-a creat propria evidență după cum a putut sau a crezut că este 
cel mai bine. Nu am avut proceduri pentru asemenea situații de urgență. Așa cum s-a și afirmat în una din 
primele  videoconferințe pe această temă: "vom organiza lucrurile din mers". Toate acestea în condițiile 
în care jumătate din Ministerul Sănătății era în autoizolare din cauza unui contact cu o persoana pozitivă. 

 
Județul Covasna a început relativ devreme, încă la începutul lunii martie. Primul caz pozitiv de la 

noi a fost cazul nr. 33 la nivel național. Apoi au urmat alte cazuri în orașul Covasna, în municipiul Sf. 
Gheorghe și, cel mai grav, în Spitalul Județean. Mai întâi la obstetrică ginecologie, apoi s-a extins repede 
la neonatologie, apoi la UPU, la ATI, la pneumologie, la cardiologie, la oncologie, laborator, 
oftalmologie şi ORL. În total au fost infectaţi 86 de persoane (29 medici, 49 asistenti medicali, 8 personal 
auxiliar).  Aceasta a generat probleme foarte mari, închiderea acestor secții la Spitalul Județean a făcut 
necesară reorganizarea întregului sistem sanitar al județului, activitatea acestuia fiind preluată de celelalte 
spitale ale județului în măsura posibilităților. Aceasta a fost foarte greu deoarece Spitalul Județean are o 
serie de specialități fără corespondent în celelalte spitale. A urmat o serie de discuţii  la DSP între 
conducerea spitalelor din judeţ, Serviciul de Ambulanţă, ISU pentru a stabili modul de distruibuire a 
pacienţilor între spitalele din judeţ în funcţie de dotările şi personalul medical existent. Marea a majoritate 
a sarcinilor a revenit Spitalului Municipal Tg. Secuiesc care - fără discuţii - a făcut tot ce a fost posibil şi 
a făcut faţă acestei provocări. Un spital cu 190 de paturi a ţinut locul unui spital cu 595 de paturi.  

 În ceea ce priveşte DSP-ul, una din primele provocări a fost găsirea şi verificarea locaţiilor de 
carantină, pregătirea spitalelor pentru primirea pacienţilor şi organizarea evidenţelor. După repetate 
încercări şi respingerea mai multor locaţii necorespunzătoare, s-a reuşit pregătirea a 800 de locuri de 
carantină fiind acoperite toate zonele judeţului.  S-au dovedit a fi suficiente deoarece până la urmă, 
utilizarea maximă a fost de 40%.  

 Deşi pentru primirea pacienţilor cu Covid ne-am gândit să stabilim Spitalul Judeţean aceasta 
având 19 paturi de terapie intensivă şi reţea dezvoltată de oxigen necesar pacienţilor în stare gravă, însă 
prin OMS 533/2020 a fost desemnat Spitalul Municipal Tg Secuiesc, care nu era pregătit suficient. 
Ulterior prin OMS 555/2020 s-a decis stabilirea Spitalului Judeţean ca spital suport pentru tratarea 
pacienţilor infectaţi cu Covid atât pentru judeţul Covasna cât şi pentru judeţul Braşov. Astfel pacienţii 
infectaţi cu Covid din ambele judeţe au fost tratate la Spitalul Judeţean Sf. Gheorghe, iar pacienţii non-
Covid care au depăşit capaciattea sau posibilităţile spitalelro noastre asu fost transferaţi la Braşov.  

 În ceea ce priveşte evidenţele care au avut o importanţă deosebită în prevenirea răspândirii 
virusului, foarte rapid ne-am dat seama că la volumul mare de date de introdus nu vom putea face faţă cu 
calculatoare separate şi cu personalul propriu. Am solcitat şi primit ajutorul personalului angajat în 
cabinetele şcolare, pentru care mulţumim şi pe această cale. Bazele de date on-line create au permis pe de 
o parte introducerea simultană a datelor de pe aprox. 10 calculatoare,  şi în acelaşi timp accesul şi altor 
instituţii, de exemplu a ISU, la datele introduse. Până la urmă baza de date a trebuit împârţită în trei, şi 
anume pentru autoizolaţi, pentru carantinaţi şi pentru pacienţii bolnavi. 



Pe domeniul persoanelor autoizolate s-au luat în evidență 10.140 de persoane care înseamnă cel 
puțin 6-7 mii de convorbiri telefonice efectuate. În perioada de vârf la preluarea apelurilor s-a lucrat în 
trei schimburi de 6-6-4 persoane. Numărul maxim de persoane autoizolate s-a atins în data de 30.05.2020 
când am avut 3501 de persoane autoizolate. Pentru toate aceste persoanele s-au inregistrat datele 
personale (nume, prenume, CNP, domiciliul, motivul autoizolării, data de început şi de sfârşit a 
autoizolării). S-a explicat cu răbdare a măsurile ce trebuiau luate şi s-a încercat găsirea de soluții pentru 
cazurile speciale prezentate de acestea.  

 
Pe domeniul persoanelor aflate în carantină: pe lângă introducerea informațiilor în baza de date, 

urmărirea evidenței acestora, în special a datei de terminare a carantinării, personalul DSP s-a deplasat la 
preluarea lor la sosirea la centrele de carantină, iar la sfârşitul perioadei pentru eliberarea și înmânarea 
personală a avizelor epidemiologice. De asemenea s-a verificat stărea lor de sănătate la plecarea din 
carantină. Numărul maxim de persoane carantinate a fost atins în data de 09.04.2020 când am avut în 
evidenţe 317 persoane carantinate. 

După pornirea sistemului de evidenţă al MAI numit portal-Covid, datele au fost comunicate şi 
introduse şi în această bază de date. În schimb am primit informaţii de la punctele de trecere a frontierei 
care de asemenea trebuiau confruntate cu datele noastre şi efectuate corecţiile necesare.  

 
Cea mai grea sarcină a avut-o în mod evident compartimentul epidemiologie. Ceea mai importantă 

sarcină a lor a fost efectuarea anchetelor epidemiologice prin care se stabilesc contacţii persoanei 
infectate și care trebuiesc izolate și scoase din comunitate pentru a preveni răspândirea în continuare a 
virusului în cazul în care și aceştia au fost infectați.  

� Stabilirea în baza anchetelor și a recomandărilor INSP a listei persoanelor de la care urmează a 
fi prelevate probe.  
� Prioritizarea prelevării probelor în funcție de data la care trebuie să avem rezultatele.  
� Acordarea codurilor de caz cu respectarea principiului ca o persoana testată trebuie să aibă 

același cod de caz chiar dacă este testat de mai multe ori. 
� Organizarea rutei ambulanțelor și a personalului propriu de recoltare.  
� Pregătirea truselor de recoltare, inscripționarea lor cu codul de caz și numele persoanei pentru a 

preveni încurcarea probelor.  
� Stabilirea laboratorului care va prelucra probele ținând cont de capacitatea de prelucrare a 

fiecăruia și a numărului de probe deja în așteptare asigurându-se ca probele să fie prelucrate pe 
cât posibil în termen de 24 de ore. În acest sens am lucrat cu mai multe laboratoare (Institutul 
Cantacuzino, SBI Brașov,Spotalul de Oncologie Cluj, DSP Harghita, Provitam, Medlife).  
� Primirea rezultatelor de regulă după ora opt seara, listarea lor, introducerea lor în baza de date,  
� Anunțarea de către medici a persoanelor pozitive, internarea lor în spital,  
� Comunicarea rezultatelor negative către beneficiari și reluarea aceluiași ciclu a doua zi 

dimineața.  
 
� In același timp s-au făcut raportări zilnice sau chiar de mai multe ori pe zi către, INSP, 

Prefectură, aplicația portal Covid de la ISU, aplicațiile alerte MS și Coronaforms și s-a încercat 
și asigurarea concordanței datelor între toate aceste bazele de date.  
� Pentru fiecare caz pozitiv s-a întocmit "Fişa de supraveghere a cazului"  
� S-au anchetat cinci focare. Ceea de la Spitalul Judeţean a fost închis. Mai sunt în curs alte patru 

(Spitalul Tg Secuiesc, Judecătoria Tg Secuiesc, Belin Vale şi Zarah Moda  Tg. Secuiesc) care 
vor putea fia închise la 14 zile după vindecare ultimului pacient    
� Verificarea și avizarea laboratoarelor RT-PCR din județ, mai întâi Provitam, apoi MedLife și în 

final laboratorul Spitalului Județean.  
� Participarea la multiplele reorganizări ale Spitalului județean în funcţie de numărul pacienţilor 

Covid şi non-Covid, sau în funcţie de disponibilitatea secţiilor.   
� În toată această perioadă legislaţia a fost în permananetă schimbare. Am primit nenumărate 

telefoane atât de la persoane fizice cat şi de la firme şi instituţii prin care toată lumea cerea 
clarificări, soluţii la ceea ce au de făcut, modul în care trebuie făcut.  
� Au apărut o serie de cazuri, aspecte, evenimente neprevăzute în legislaţia elaborată în grabă. Am 

răspuns la majoritatea lor.   



Sarcini suplimentare au avut mai toate compartimentele Direcţiei. 
 

  Pe domeniul achizițiilor :  
• Asigurarea tuturor materialelor sanitare necesare pentru a asigura desfășurarea în condiții de 

siguranță a colegilor care se deplasau pe teren pentru prelevări de probe sau la carantină.  
• Găsirea unor furnizori în condițiile în care era o luptă acerbă pentru aceste produse.  
• Evitarea furnizorilor care nu erau de încredere, încercau să vândă marfă de proastă calitate 

sau la preturi exorbitante.  
• Achiziția de servicii pentru efectuarea testelor RT-PCR (Cantacuzino, SBI Brașov, Cluj, 

SJU Harghita, Provitam, MedLife),   
• Achiziţia de servicii pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase de la locațiile de 

carantină și urmărirea derulării acestor contracte.  
• Găsirea sau derularea relațiilor cu sponsorii ca Holzindustrie Schweighofer, Bertis, Allview, 

etc.   
 

  Pe domeniul salarizării:  
• angajarea de personal suplimentar,  
• organizarea, programarea și urmărirea activității personalului angajat și cel preluat prin 

delegarea de cabinetele medicale școlare, a personalului care se deplasează la prelevări de 
probe,  a personalului în permanență de la DSP pe trei ture, și la CJCCI.  

• Evidența orelor suplimentare,  
• calculul salariilor în condițiile unei legislații în continuă schimbare.  
• Urmărirea tuturor transferurilor şi detaşărilor de personal de specialitate între spitalele din 

judeţ şi nu numai pentru a asigura asistenţa medicală.  
 

Pe domeniul inspecției:  
• verificarea împreună cu forțele de ordine dar nu numai  a modului de respectare a obligației 

de carantinare și de izolare.  
• Verificarea condițiilor existente în centrele de carantină.  
• Verificarea organizării si respectării circuitelor funcţionale în spitale 
• Verificarea modului de efectuare a dezinfecţiei în spaţiile de carantină 
• Verificări la firmele de catering care asigură hrană pentru locaţiile de carantină 
• Verificări la firmele care asigură testare RT-PCR în judeţul Covasna 

 
Pe domeniul financiar contabil:  

• Incheierea şi urmărirea contractelor cu APL care au asigurat locaţiile de carantină 
• Incheierea şi urmărirea contractelor cu firmele şi instituţiile care au asigurat testare RT-PCR 
•  

 
Alte activităţi derulate: 

• efectuarea de raportări către solicitanţi, asigurarea de date pentru desfăşurarea 
bacalaureatului  

• mutarea intregii arhive a DSP pentru a preda spaţiul noului Laborator RT+PCR al Spitalului 
Judeţean 

• participarea la sedinţe şi videoconferinţe 
• derularea programului AM-POIM  - prin care se doreste dotarea spitalelor pentru a face faţă 

mai uşor unor situaţii similare în viitor 
• derularea studiului de seroprevalenţă a infecţiei SARS-CoV-2 pentru estimarea gradului de 

răspândire a virusului în populaţia Romaniei. 
  

 
 
 



Persoane autoizolate 
 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

Persoane carantinate 
 

 

  

 

 



  

 

 

Persoane pozitive 
 

  

 

 

  

 

 

 



Persoane decedate 
 

 

8 persoane din care 3 bărbaţi şi 5 femei. Vârsta medie a persoanelor decedate a fost de 66.5 ani 
(57 de ani în cazul bărbaţilor, 72 de ani in cazul femeilor). 

 
Dir. Executiv. 

Ec. Ágoston László 
 

 

Punctul 2  

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA 

FORȚEI DE MUNCĂ COVASNA 

 
Raport de activitate desfășurat de AJOFM Covasna, în contextul situației  

epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2 
 

 În perioada stării de urgeță și alertă, au fost implementare, potrivit prevederilor OUG 30/2020 cu 
modificările și completările ulterioare, măsuri în vederea protecției salariaților și pentru susținerea 
financiară a șomajului tehnic. Situația se prezintă astfel: 

Solicitări de indemnizație șomaj tehnic conform prevederilor OUG 30/2020: 
- Au solicitat drepturi de șomaj tehnic 1093 de entitați; 

- În perioada de  stare de urgență și până în momentul de față au beneficiat de acest tip de 
drepturi un număr de 9.226 salariați; 

- S-au acordat sume în valoare de 26.678.170 lei 
- Evoluția numărului de solicitări de șomaj tehnic: 

- Pentru luna martie au solicitat drepturi 401 firme 
- Pentru luna aprilie au solicitat drepturi 1062 firme 
- Pentru luna mai au solicitat drepturi 983 firme 

 

 

- Din punct de verede al domeniilor de activitate situația se prezintă astfel: 

Domeniu de activitate Număr solicitanți 
Comerț 318 

Servicii 204 

Industrie 163 

Hoteluri și restaurante 150 

Construcții 72 

Transporturi 71 

Asistența medicală sromatologică 45 

Alte activități recreative 30 

Alte forme de învățământ 27 

Cultură 9 

Administrație 4 
 

 

 

 



În ceea ce privește forma de organizare a solicitanților, aceștia  sunt: 

Forma de organizare Număr solicitanți 
SRL 938 

PFA si II 101 

Asociatii si fundatii 25 

SA 19 

Entitati bugetare 10 
 

- Sumele solicitate reprezintă drepturi acordate astfel: 

Luna 
Firme 

solicitante 
Persoane 

plătite 
Sume 

martie 401 2.669 1.683.426 

aprilie 1.062 8.808 14.712.186 

mai 983 7.537 10.282.558 

 Total 2.446 19.014 26.678.170 
 

- În funcție de mediul de proveniență al salariaților aceștia au fost structurați astfel: 

URBAN –  57,26 % 

RURAL -  42,74 % 

- Din punct de vedere al studiilor, repartizarea persoanelor este: 

ISCED 1 95 

ISCED 2 912 

ISCED 3 7197 

ISCED 4 226 

ISCED 5 100 

ISCED 6 618 

ISCED 7 74 

ISCED 8 4 
 

-În ceea ce privește nivelul salarial situația este urmatoarea: 

SALARIU MINIM 3418 persoane 37,05% 

INTRE 2230 - 5000 5520 persoane 167,14% 

PESTE 5000 288 persoane 3,12% 

 
Totodată în acestă perioadă a început implementarea Proiectului POCU/816/4/4 #SPER - SPRIJIN 

PENTRU ANGAJATORI ȘI ANGAJAȚI 
� Obiectivul general al proiectului: Reducerea riscului pierderii locului de muncă pentru un 

număr de 174.981 persoane angajate în domenii de activitate afectate direct ca urmare a 
declarării situațiilor de epidemii (ex. COVID – 19), potrivit Ordonantelor militare și altor acte 
emise de autorități competente pe perioada stării de urgență. 

� Obiectiv specific: Protecția socială a unui număr de 174.981 angajați pentru care se plătește 
indemnizația acordată pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă 
din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul 
muncii, cu modificările si completările ulterioare 

� Durata proiectului: 6 luni 
La nivelul judetului Covasna s-a solicitat, până în prezent, rambursarea a 15.576.170 lei primită de 

8.635 de salariați a 1058 de firme. 



În aceeași perioadă s-au implementat și prevederilor Lg. 19/2020 în ceea ce privește acordarea de 
indemnizații de concediu pentru părinții care au rămas acasă cu copii. 

Situația pe acest tip de măsură se prezintă astfel: 
-Număr total de solicitări: 194 pentru plata drepturilor a 497 persoane în valoare de 390.198 lei, 

avand urmatoarea detaliere: 
-Număr de solicitări pentru luna martie: 84 solicitari, pentru 255 persoane, în sumă de 133.032 lei,  
-Număr de solicitări pentru luna aprilie: 83 solicitari, oentru 185 persoane, în sumă de 199.657 lei 
-Număr de solicitări pentru luna martie:27 solicitari, pentru 57 persoane, în sumă de 57.509 lei 

 

Director executiv 
Kelemen Tibor 

 

 

Punctul 3 

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ COVASNA 
 

Informare privind activitatea 
Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna 

în primele 5 luni ale anului 2020 
 

I. Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna, funcționează în baza O.U.G. nr. 
113/2011, H.G. nr. 151/2012 și Legea nr. 210/2016, ca serviciu  public deconcentrat, cu 
personalitate juridică, ordonator terțiar de credite, aplică în județul Covasna politicile, strategiile, 
legislația și programele elaborate de Agenţia Naţională pentru Plăţi și Inspecţie Socială și de 
Ministerul Muncii și Protecției Sociale în domeniul beneficiilor de asistență socială și a serviciilor 
sociale, în domeniul inspecției sociale și în alte domenii de competență. 
 
II. Pentru anul 2020, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna a avut 
următoarele trei obiective generale: 

-Administrarea într-un sistem unitar de plată a beneficiilor de asistență socială și gestionarea 
programelor privind serviciile sociale susținute de la bugetul de stat. 

-Diminuarea erorii și fraudei prin desfășurarea unei activităţi riguroase de control a aplicării 
măsurilor legale privind activităţile de stabilire şi acordare a beneficiilor de asistenţă socială şi de 
furnizare a serviciilor sociale. 

-Asigurarea derulării în bune condiţii a activităţii instituţiei prin gestionarea eficientă a 
resurselor financiare, umane și informaționale. 

În contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS–CoV-2, ca 
urmare a reglementărilor adoptate de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență și a 
adoptării actelor normative de către Guvern, în perioada 16.03.2020-31.05.2020, AJPIS Covasna a 
avut o serie de noi atribuții în vederea gestionării cât mai eficiente a situației provocate de prezența 
Coronavirus – COVID 19.  

Astfel, la nivelul instituțiilor din subordinea MMPS/ANPIS, pentru obținerea oricărui beneficiu 
social au fost reglementate proceduri de depunere electronică și în principal utilizarea poștei 
electronice ca mijloc de comunicare între cetățean și instituții, în așa fel încât beneficiarii să evite 
orice drum pentru depunerea documentelor. 

Au fost adoptate o serie măsuri ce vizează beneficiile de asistență socială, respectiv:  



- acordarea, în continuare, a stimulentului de inserție și a indemnizației pentru creșterea 
copiilor, pe o perioadă de 90 zile. Aceste drepturi nu încetează în situația în care părintele, se află în 
situații de suspendare sau chiar de încetare a raportului de muncă/de serviciu prin 
restructurarea/restrângerea activității angajatorului.  

- pentru copii și tineri, care au drept condiție frecventarea cursurilor școlare, alocația de stat 
pentru copii, alocația lunară de plasament și alocația pentru susținerea familiei se acordă fără 
întrerupere pe perioada instituirii măsurilor de urgență. De asemenea, alocația zilnică de hrană, de 
care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale, se acordă pe perioada valabilității 
certificatului de orientare școlară fără a fi condiționată de numărul de zile de școlarizare și de 
prezența școlară.  

- prelungirea perioadei de acordare a indemnizației pentru îngrijirea copilului cu dizabilități 
până la vârsta de 7 ani pe toată durata stării de urgență, chiar dacă copilul a împlinit această vârstă 
în această perioadă. 

- acordarea indemnizației de acomodare la adopție, pe toată durata instituirii stării de urgență, 
chiar dacă în acest timp s-a finalizat perioada maximă de concediu prevăzută de lege. 

- prelungirea certificatului de încadrare în grad de handicap la copii și adulți cu dizabilități 
pentru evitarea aglomerărilor și expunerii la contacte multiple. 

- sistarea anchetelor sociale în teren pentru a proteja beneficiarii, dar și asistenții sociali. 
- suspendarea sau neînceperea măsurilor de executare silită prin poprire. 
- măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 în sistemul de asistență socială și de protecție a 

copilului (decizia de prevenție și izolarea la locul de muncă al angajaților din toate centrele 
rezidențiale - centrele pentru vârstnici și persoane cu dizabilități). 

- măsuri pentru protecția propriilor angajați, prin asigurarea de echipamente de protecție 
(măști, mănuși, dezinfectant), măsurarea temperaturii la intrarea în instituție.  

Pentru protecția socială a unor categorii profesionale afectate de pandemie s-a decis acordarea 
indemnizației de sprijin COVID-19, pentru: 

 1.  PFA – uri; 
    - Întreprinderi individuale; 
    - Întreprinderi de familie; 
    - Profesii liberale (ex. medici stomatologi, asistente medicale, contabili autorizați, 

etc.) 
2. Sportivii, respectiv cei cu contracte de activitate sportivă, antrenorii, arbitrii etc. 
3. Persoanele fizice cu drepturi de autor și drepturi conexe (ex. scriitori, compozitori, 
fotografi, artiști plastici). 
4. Cooperațiile pentru persoanele cu care au încheiate convenţii individuale de muncă 
în baza Legii nr. 1/2005. 
Condiția de bază fiind întreruperea activității ca urmare a stării de urgență determinată 
de COVID 19. 
5. Avocații (a căror activitate este redusă și au realizat încasări cu minimum 25% mai 
mici decât media lunară pe anul 2019, dar care nu depășesc câștigul salarial mediu 
brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 - 5.429 lei limita maximă). 

Cuantumul indemnizației de sprijin reprezintă 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut 
de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020. În cazul sportivilor, 
cuantumul este de 75% din drepturile în bani aferente contraprestației activității sportive, dar nu 
mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut. Indemnizaţia se suportă din bugetul general 
consolidat. 

Documentele necesare depuse de categoriile profesionale enumerate mai sus, au fost: 
- cerere; 
- declarație pe proprie răspundere; 
- alte acte (ex: copie carte identitate, extras de cont bancar), 
documente ce s-au transmis prin utilizarea exclusivă a aplicației aici.gov.ro.   
În vederea gestionării situației din timpul stării de urgență/stării de alertă, au fost/sunt 

realizate întâlniri de lucru, aproape zilnice prin intermediul videoconferințelor cu reprezentanții 
MMPS și ANPIS.  
 



III.În primele 5 luni ale anului 2020, AJPIS Covasna a desfășurat următoarele activități: 
În vederea stabilirii îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate privind acordarea drepturilor de 

beneficii de asistenţă socială au fost verificate un număr total de 4.371 cereri noi, din care: 
- alocaţii de stat pentru copii                                                 1.283 
- indemnizaţii pentru creşterea copilului                        465 
- stimulent lunar pentru cresterea copilului                          29 
- alocaţia de susţinere a familiei                                    202 
- venitul minim garantat                                      230 
- indemnizaţie şi sprijin pentru copii/persoane cu handicap  12 
- alocație de plasament                   25 
- drepturi persoane cu handicap art.58 L448               291 
- indemnizații acomodare la adopție                                               1 
- cereri indemnizație se sprijin COVID-19              1893 
 

 Au fost înregistrate, verificate şi evidenţiate prin prelucrarea în baza de date un număr 
total de 6.302 cereri de modificări de adresa/cuantumuri/deschidere cont/transfer/ schimbare 
de reprezentant legal, suspendări/încetări drepturi, reordonanţări/reţineri drepturi, 
înregistrare certificate de încadrare în grad de handicap, înregistrare retururi drepturi 
neachitate: 

- alocaţii de stat pentru copii                                                                  2.493 
- indemnizaţii și stimulent pentru creşterea copilului              1.202 
- alocaţia de susţinere a familiei                                                        1.194 
- venitul minim garantat                                                                              606 
- alocatie de plasament                                                                           179 
- indemnizaţie şi sprijin pentru copii/persoane cu handicap        26 
- drepturi persoane cu handicap art.58 L448      600          
- indemnizații acomodare la adopție                                                        2 

- cereri indemnizație se sprijin COVID-19                          0                                

 

În perioada 01.01.2020-31.05.2020, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, au fost 
efectuate plăţi în sumă totală de 79.299.865 lei, din care 78.969.728 lei reprezintă drepturi de 
beneficii de asistență socială, iar 330.137 lei taxe postale aferente plății acestor drepturi, pentru un 
număr total de 55.053 beneficiari de beneficii de asistenţă socială, din care pentru indemnizația de 
sprijin COVID-19 s-au plătit 5.611.269 lei, pentru un număr de 1.893 de beneficiari, după cum 
urmează: 

Nr. 
crt. 

BENEFICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ Nr. mediu de 
beneficiari  

Plăţi 
efectuate  

-lei-  
1 Alocatia de stat pentru copii 39.533 34.819.299 
2 Alocaţia de plasament 527 1.731.600 
3 Alocaţia  pentru susținere a familiei 1.574 1.354.380 
4 Indemnizaţie creştere copil OUG nr.111 1.638 16.175.843 
5 Stimulent creştere copil OUG nr.111 879 2.849.582 
6 Indemnizaţii/sprijin copii/pers. handicap 51 214.753 
7 Indemnizație lunară concediu adopție 7 56.970 
8 Indemnizaţii lunare  HIV/SIDA 18 44.272 
9 Ajutoare sociale (VMG) 1.761 2.725.294 
10 Polite asigurare PAID-VMG 0 0 
11 Drepturi persoane cu handicap (ind+buget+insotitori) 

L448/2006 
6.131 12.868.392 

12 Subventii pentru asociatii si fundatii 410 245.907 
13 Ajutoare de incalzire: gaze, termic, electric 446 245.146 
14 Ajutoare de urgență 0 0 
15 Ajutoare de incalzire cu lemne 185 26.473 
16 Depozit cont junior 0 0 
17 Drepturi de autori si drepturi conexe 27 77.766 



         

 

 
În primele 5 luni ale anului, s-au înregistrat: 
-sume returnate = 248.747 lei reprezentând drepturi de beneficii de asistenţă socială 

neachitate ca urmare a lipsei de la domiciliu la data plăţii pentru un număr total de 713 beneficiari.  
-sume reţinute de la plată = 159.592 lei reprezentând drepturi de beneficii de asistenţă socială 

necuvenite pentru un număr total de 343 beneficiari.   
Ca urmare a verificărilor efectuate au fost constatate plăţi necuvenite către beneficiarii de 

alocaţii de stat pentru copii, indemnizaţii creştere copil, stimulent lunar de insertie, alocaţii pentru 
susţinerea familiei, drepturi persoane cu handicap şi ajutor social, astfel au fost emise   307 decizii 
de debit, având un sold debite la sfârșitul lunii mai 2020, în valoare de 78.393 lei. 

Efectuarea plăţilor necuvenite au drept cauze: nerespectarea obligaţiilor prevăzute de lege de 
către beneficiari în cazul modificării situaţiei acordării drepturilor, nedeclarea veniturilor, 
netransmiterea de către primării a dispoziţiilor la termenul la care au intervenit modificările în 
familiile beneficiare de drepturi, eroare program SAFIR etc.  

Prin Ordinul MMPS nr. 1833/31.12.2019 la nivelul judetului Covasna au fost aprobate pentru 
subvenționare de la bugetul de stat, 2 furnizori cu 3 servicii astfel: 

1. Fundația creștină Diakonia – Filiala Sf. Gheorghe, cu 2 servicii:  
- Centru de integrare prin terapie ocupațională, de tip centru de zi pentru persoane cu 

dizabilitați – pentru 38 persoane asistate;  
- Unitatea de îngrijire la domiciliu – pentru 340 persoane asistate. 
2. Fundația creștină Diakonia Kapernaum – Filiala Sf. Gheorghe, cu serviciul - Cantina 

socială – pentru 40 persoane asistate.  
 
În ceea ce privește aplicarea prevederilor Regulamentului nr. 1408/71 s-a urmărit respectarea 

şi îndeplinirea condiţiilor referitoare la exportabilitatea beneficiilor de asistenţă socială. Au fost 
întocmite şi transmise un număr de 379 documente (adeverințe, formulare E411, formulare E 401, 
formulare F002). 

 
În toată perioada supusă analizei a fost acordată asistenţă şi consultanţă de specialitate în 

vederea aplicării unitare a legislaţiei din domeniul social pentru un număr de 45 autorităţi publice 
locale din judeţ, pe stabilirea drepturilor de: alocaţii de stat, indemnizaţii pentru creşterea copilului, 
ajutor social, alocaţie pentru susţinerea familiei, indemnizatie pentru concediu de acomodare la 
adopție, ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum şi asigurarea eligibilităţii plăţii drepturilor de 
beneficii de asistenţă socială.  
 

În perioada de referință au fost soluționate 15 petiții și 0 informații de interes public, au fost 
realizate 115 postări pe site-ul instituției și s-au acordat 5 audiențe. În registratura generală a 
instituției au fost înregistrate 10.034 documente. 

 
Pe componenta incluziune socială se colectează lunar datele de la cele 45 de primării, 

întocmindu-se raportul statistic privind acordarea/plata venitului minim garantat.  
 
În luna martie 2020, Comisia judeţeană de Incluziune Socială ce funcţionează în baza 

Ordinului Prefectului judeţului Covasna nr. 73/19.03.2019, și-a desfășurat activitatea prin 
convocare în sistem online, respectiv prin e-mail, pentru consultare cu privire la Planul de acțiune 
pe anul 2020 privind serviciile sociale administrate și/sau finanțate de Consiliul județean 
Covasna/DGASPC. 

18 Cluburi sportive private 142 200.972 
19 Cooperatisti 8 32.576 
20 PFA,II,AF etc. 1.702 5.251.375 
21 Avocati 14 49.128 

 Total beneficii de asistență socială  55.053 78.969.728 
Total taxe poștale aferente plăți beneficii de asistență socială  330.137 

TOTAL GENERAL          79.299.865 



Secretariatul Comisiei judeţene de Egalitate de Șanse Covasna, în cadrul întâlnirii 
trimestriale, a diseminat o serie de documente informative. 

În perioada ianuarie-mai 2020, Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională s-
a întrunit în 8 ședințe de lucru, din care 4 s-au desfășurat în sistem online. Au fost înregistrate 11 
dosare depuse spre autorizare și autorizate 11 programe de pregătire. Secretariatul tehnic al comisiei 
a întocmit 167 de decizii, 27 de contracte de antrepriză pentru evaluatori/echipe de monitorizare, a 
înregistrat 248 de contracte de formare profesională pentru programele de calificare și 206 
participanți la programe de inițiere/perfecționare/specializare, a verificat și aplicat timbru sec pe 316 
certificate de calificare/absolvire. S-au dat 22 de acorduri de deschidere programe de formare 
profesională pentru furnizorii autorizați din alte judeţe, din care 9 în sistem online-pregătire 
teoretică. A fost acordată asistenţă şi consultanţă de specialitate în vederea aplicării unitare a 
legislaţiei din domeniul formării profesionale a adulților pentru un număr de 315 persoane 
juridice/fizice, iar în registratura secretariatului tehnic au fost înregistrate 427 documente. 

În perioada stării de urgență/stării de alertă au fost amânate 13 examene și suspendate 9 
programe de pregătire. 

 
Comisia de monitorizare a implementării sistemului de control intern managerial (SCIM) s-a 

întrunit în 3 ședințe, în cadrul cărora au fost analizate/actualizate și aprobate Programul de 
dezvoltare a SCIM și Planul de acțiune pentru anul 2020, Registrul riscurilor pe obiective pe anul 
2020, revizuite lista funcțiilor sensibile și planul de diminuare riscuri funcții sensibile aferente 
anului 2020. 

 
Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) s-a întrunit 

într-o ședință, în cadrul căreia a fost elaborat raportul de monitorizare a riscurilor de corupție din 
anul 2019, prin monitorizarea stadiului implementării măsurilor de intervenție la fiecare risc descris, 
a fost întocmit și aprobat Registrul riscurilor de corupție pentru anul 2020, cu 19 riscuri de corupție. 

 
Pe activitatea juridic și contencios, instituția a fost reprezentată în 18 litigii aflate pe rolul 

instanțelor de judecată, din care 2 au fost câștigate (litigii privind procesele verbale de 
contravenție/administrative ale inspecției sociale), pierdute 5 (1 ASC, 1 ICC, 1 drepturi salariale, 2 
ajutoare de urgență inundații). Au fost redactate 14 întâmpinări/recursuri, au fost analizate 15 
contestații din care 6 admise și 9 respinse. Au fost avizate 87 de decizii administrative, 5148 dosare 
beneficii social, 307 dosare recuperare debite și 64 de contracte/acte adiționale/contracte de 
antrepriză.  

Comisia de aplicare a Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 
precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri URSS, s-a întrunit în 4 ședințe în 
cadrul cărora au fost analizate și soluționate 7 cereri, din care 5 au fost admise pentru urmași și 2 
respinse.  

 
Pe activitatea inspecției sociale, s-au desfășurat activități de consiliere-informare pentru 664 

de persoane provenite din cadrul unităților administrativ teritoriale, a furnizorilor de servicii 
sociale, respectiv de la alte instituții ce au obligația asigurării accesului neângrădit al persoanelor cu 
dizabilități la mediul fizic, informațional și comunicațional. 

Au fost realizate 4 controale inopinate, în urma cărora au fost lăsate măsuri pentru remedierea 
neregulilor, s-a aplicat o amendă în valoare de 10.000 lei pentru funcționare fără licență.  

Telefonic și prin intermediul e-mail, au fost monitorizate măsurile de limitare a răspândirii 
COVID-19 în centrele rezidențiale și căminele pentru persoane vârstnice, precum și modul în care 
furnizorii de servicii sociale protejează beneficiarii serviciilor, modul în care se reorganizează aceste 
servicii, felul cum s-au adaptat la condițiile de criză. 

Se realizează centralizarea solicitărilor primite de la furnizorii de servicii sociale în baza 
OUG nr. 82/2020 pentru aprobarea acordării unui stimulent de risc pentru personalul centrelor 
rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi 
adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de 



muncă, pe perioada stării de urgenţă şi transmiterea acestora la  Ministerului Muncii şi Protecţiei 
Sociale.  

 
Activitatea AJPIS Covasna se realizează cu 25 de persoane, funcționari publici. În perioada 

stării de urgență/stării de alertă, ca urmare a două ordine de ministru MMPS au fost detașate 4 
persoane de la ITM Covasna, în vederea realizării atribuțiilor la termenele stabilite. 

Sinteza bugetului pe surse de finanțare se prezintă astfel: 
-  Finanțare de la bugetul de stat - buget propriu =  1.122.287 lei.  
-  Finanțare rambursabilă nu utilizăm. 
- Fonduri externe nerambursabile - 2 Programe  finanțate din Fondul Social European - primite 

indirect de la ANPIS prin Proiectul INTESPO - Înregistrarea Tinerilor în Evidența Serviciului Public 
de Ocupare, proiect implementat de către ANOFM în  parteneriat cu MMJS, MEN și ANPIS, 
respectiv POCU/460/4/6/126924 - Dezvoltarea sistemului de asistență socială pentru combaterea 
sărăciei și a excluziunii sociale/implementat de către MMJS în parteneriat cu ANPIS.   

Cheltuieli effectuate = 1.122.287 lei, astfel: 

• cheltuieli de personal – 923.489 lei, 

• cheltuieli bunuri și servicii –138.035 lei, 

• cheltuieli Proiect INTESPO – 60.763 lei. 
 
În ce privește procesul de achiziții publice, procedura de achiziție publică folosită a fost cea 

de achiziție directă, fiind încheiate 37 contracte/acte adiționale. 
 
Toate fundamentările privind necesarul de credite corespunzătoare plăţii drepturilor pe buget 

asistență socială/buget propriu au fost întocmite şi transmise la termenele stabilite. 
IV. În vederea realizării obiectivelor, prin măsurile continue/periodice ce se vor impune, 

instituţia va acţiona în continuare pentru: 
• implementarea permanentă a sistemului de control intern managerial, 

• asigurarea plăţii la termen către beneficiarii beneficiilor de asistenţă socială, 

• urmărirea permanentă a plăţilor şi a încasărilor, preîntâmpinarea plăţilor 
necuvenite, reţinerea de la plată, constituirea şi înregistrarea sumelor plătite necuvenit şi 
recuperarea sumelor încasate necuvenit, 

• protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi prin cunoaşterea, aplicarea corectă şi 
diseminarea prevederilor actelor normative în vigoare, care reglementează stabilirea şi 
plata drepturilor acestora, 

• verificarea acordării serviciilor sociale la nivelul județului Covasna, evaluarea şi 
monitorizarea permanentă a modului de garantare a accesului nediscriminatoriu la servicii 
sociale și drepturi de beneficii de asistență socială,  

• implicarea continuă în acţiunile de informare a populaţiei vis-a-vis de serviciile 
acordate de agenție,  

• dezvoltarea şi menţinerea de parteneriate cu instituţiile publice pentru o 
implementare eficientă a legislaţiei în domeniul de activitate al instituţiei, 

• monitorizarea activității furnizorilor de formare profesională a adulților conform 
prevederilor legale.  

 
Ödön TÁMPA 

Director executiv 
 

 

 

 



Punctul 4 

AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ – CENTRUL 

JUDEȚEAN COVASNA 

 

Informare privind activitatea desfășurată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură 

– Centrul Județean Covasna. 

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a fost înființată ca organ de specialitate al administraţiei 
publice centrale, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu personalitate juridică, 
finanţată integral de la bugetul de stat. 
 Agenţia are în subordine 42 de centre judeţene, cu personalitate juridică, conduse de directori 
executivi care au au calitatea de ordonatori terţiari de credite, pentru fondurile de la bugetul de stat, cu 
excepţia cheltuielilor prefinanţate şi cofinanţate prin schemele de plată FEGA şi schemele de plată 
FEADR. 
 Începând cu luna iulie 2005 Agenţia este instituţia publică responsabilă cu gestionarea unor forme 
de sprijin destinate susţinerii agriculturii, finanţate de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile de 
instituire a acestora, iar de la data aderării la Uniunea Europeană este responsabilă cu derularea şi 
gestionarea fondurilor europene pentru agricultură privind: 
     a) plăţile directe şi măsurile de piaţă; 
     b) unele măsuri finanţate din fonduri europene pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit, 
stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 
1/2004, având următoarele atribuții principale: 
� Asigură derularea operațiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor alocate; 
� Asigură verificarea cererilor de plată primite de la beneficiari; 
� Autorizează plata către beneficiari în urma verificării cererilor de plată sau îi înștiințează pe 

aceștia cu privire la eventualele nereguli sesizate, în vederea soluţionării acestora; 
� Execută plăţile autorizate către beneficiari; 
� Ține contabilitatea plăţilor efectuate; 
� Asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor economice, administrative, contabile 
�  de personal şi audit ale Agenţiei; 
� Este autoritatea publică responsabilă cu implementarea Sistemului Integrat de Administrare şi 

Control; 
� Realizează şi întreţine sistemul de identificare a parcelelor agricole; 
� Dispune măsuri asigurătorii asupra patrimoniului debitorilor proprii, în conformitate cu actele 

normative care reglementează regimul juridic al creanţelor administrate de Agenţie, precum şi în 
conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 
LEGISLAȚIE SPECIFICĂ 

     
 Ordinul nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a 
modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art.  1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură 
în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile 
agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru 
măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul 
Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
 
APIA – Centrul Județean Covasna 



 
APIA – Centrul Județean Covasna funcționează cu un număr de 86 funcționari publici care își desfășoară 
activitatea în cadrul aparatului județean și a următoarelor centre locale: 
�  C.L. TÂRGU SECUIESC 
�  C.L. SFÂNTU GHEORGHE 
� C.L. COVASNA 
� C.L. BARAOLT 
� C.L. ÎNTORSURA BUZĂULUI 

 
SERVICIUL AUTORIZARE PLĂȚI 

Cererile de plată și suprafețele aferente autorizate la plată în cadrul  
schemelor /măsurilor de sprijin pe suprafață în anul 2019 

 

Nr. cereri Suprafața (ha) 

343 46.895 
 
 
 

CENTRUL LOCAL 
TÂRGU SECUIESC 

Cererile de plată și suprafețele aferente autorizate la plată în cadrul  
schemelor /măsurilor de sprijin pe suprafață în anul 2019 

 

Nr. cereri Suprafața (ha) 

3172 19.164,22 
 
 

 
CENTRUL LOCAL 

SFÂNTU GHEORGHE 
Cererile de plată și suprafețele aferente autorizate la plată în cadrul  

schemelor /măsurilor de sprijin pe suprafață în anul 2019 
 

Nr. cereri Suprafața (ha) 

2.677 16.625,9 
 
 
 

CENTRUL LOCAL 
BARAOLT 

Cererile de plată și suprafețele aferente autorizate la plată în cadrul  
schemelor /măsurilor de sprijin pe suprafață în anul 2019 

Nr. cereri Suprafața (ha) 

2.156 11.530,34 



 
 

CENTRUL LOCAL 
ÎNTORSURA BUZĂULUI 

Cererile de plată și suprafețele aferente autorizate la plată în cadrul  
schemelor /măsurilor de sprijin pe suprafață în anul 2019 

 

Nr. cereri Suprafața (ha) 

2.011 4.901,94 
 
 

 
SERVICIUL AUTORIZARE PLĂȚI și CENTRELE LOCALE 

În cursul anului 2019, în județul Covasna au fost depuse 12.775 cereri de solicitare a schemelor și 
măsurilor de plată, pentru o suprafață de 113.304,45 hectare, suma autorizată la plată fiind 

207.439.503,15  de  lei, la data 18.06.2020. 
 
 

Nr. cereri Suprafața (ha) Suma (lei) 

12.775 

113.304,45 207.439.503,15 

 
 

CAMPANIA 
SAPS 

NR. CERERI 
ÎNREGISTRATE 

SUPRAFAȚA (HA) 

2007 14.110 114.557,72 

2008 13.243 119.032,46 

2009 13.521 113.725,82 

2010 13.583 111.740,93 

2011 13.823 109.358,55 

2012 14.004 109.631,00 

2013 13.963 113.602,82 

2014 14.006 114.966,72 

2015 
13.590 112.804,02 

2016 
13.143 113.127.61 

2017 
13.021 113.822,90 



2018 
13.052 112.567,61 

2019 
12.775 113.304,45 

2020 
12.635 116.025,01 



CAMPANIA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

SUMA (LEI) 32.633.645 51.322.955 67.728.255 92.501.659 104.536.030 111.044.930 116.836.931 123.452.356 177.499.393,34 270.105.527,77 
279.075.25

1,96 
281.948.96

7 
241.712.00

5,54 



Situația plăților pentru Campania 2019 

 
APIA Centrul Județean Covasna a autorizat la plată 99,99 % din totalul fermierilor pe campania 2019 la data de 18.06.2020. 

  

Centrul 
judetean 

APIA 

Numar cereri 
depuse 

(din care au 
fost excluse 

cererile 
neeligibile) 

Cereri 
autorizate 

avans 

Suma 
autorizata 

avans 
FEGA + 

FEADR + 
cofinantare 

Buget National 
EURO 

Procent cereri 
autorizate/cereri 
din care au fost 
excluse cererile 

neeligibile si 
cele de 

zootehnie (%) 

Cereri 
autorizate 

plata finala 

Suma 
autorizata 
plata finala 

FEGA + 
FEADR + 

cofinantare BN 
+ Buget 
National 
EURO 

Procent cereri 
autorizate/cereri 
din care au fost 
excluse cererile 
neeligibile (%) 

TOTAL suma 
autorizata 

Campania 2019 
MILIOANE 

EURO 

Covasna 12.775 9.876 15.260.715,56 77,3 % 12,767 35.095.952,26 99, 9 % 50.356.667,82 
 
 
 
 
 
 
 

Evoluția suprafețelor cultivate cu cartofi declarate la APIA Covasna in perioada 2007-2020 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

CAMPANIA 
SURAFATA 

TOTALA (HA) 
SUPRAFATA SPRIJIN CUPLAT 

CARTOFI SAMANTA (HA) 
SUPRAFATA SPRIJIN CUPLAT 

CARTOFI INDUSTRIALIZARE (HA) 

2007 15.580,04     

2008 10.291,90     

2009 9.701,51     

2010 10.377,79     

2011 10.808,83     

2012 9.562,49     

2013 7.789,02     

2014 9.198,69     
2015 8.949,34 305,68 822,92 

2016 9.410,14 275,75 1020,61 

2017 10.047,15 291,54 1.187,71 

2018 9.104,06 214,15 1.417,84 
2019 8.889,33 252,37 1.529,83 

2020 10.492,89 290,62 1.921,37 



Evoluția suprafețelor cultivate cu sfecla de zahăr declarate la APIA Covasna în perioada 2007 - 2020 

CAMPANIA SURAFATA (HA) 

2007 2.641,67 

2008 2.424,46 

2009 2.814,06 

2010 3.420,21 

2011 2.426,20 

2012 3.012,93 

2013 3.539,10 

2014 3.366,58 

2015 2.473,80 

2016 1.854,78 

2017 2.235,33 

2018 2.166,28 

2019 1.582,93 

2020 1.252,53 

 
 
 

Fermieri implicați în teledetecție 

NR. FERMERI ÎN TELEDETECȚIE 

2017 2018 2019 

1.088 -  1.027 

 
 
 
 
Pentru Campania  2019: 

-  suprapuneri: 1.355 
-  ieșiri din blocurile fizice: 66   

 - supradeclarări 86 BF 
 
 



CENTRUL LOCAL de care aparține BF Nr BF 

Baraolt 15 

Covasna 24 

Intorsura Buzaului 1 

SF.Gheorghe 21 

Tg. Secuiesc 25 
Total 86 

 
 

SERVICIUL CONTROL TEREN 
În perioada ianuarie – decembrie 2019 s-au efectuat deplasări în teren după cum urmează :  
  
�   La sesizarea ISU s-au efectuat un număr de 10 deplasări în teren aferente acțiunii de 

monitorizare a modului de respectare de către fermieri a bunelor condiții agricole și de mediu 
referitoare la arderea miriștilor și a resturilor vegetale pe teren arabil și a arderilor pajiștilor 
permanente pe baza protocolului de colaborare; 

   
�  la sesizarea ANSVSA – Directia Sanitara Veterinara si Pentru Siguranta Alimentelor Covasna, 

Serviciul Control Oficial Siguranta Alimentelor s-au efectuat un număr de 10 deplasari în teren 
aferente acţiunii de respectare a normelor de ecoconditionalitate; 

�  rezolvarea a 287 de rapoarte aferente anexei 17b in teren; 

�  deplasari în teren pentru verificarea respectarii eligibilitatii terenului şi a normelor de 
ecocondiţionalitate  precum şi a cerinţelor de agromediu pentru un număr de 27 fermieri selectaţi 
în eşantionul de control ecoconditionalitate partial, conform eşantionului trasmis de către APIA 
Central; 

� deplasari în teren pentru verificarea respectarii eligibilitatii terenului şi a normelor de 
ecocondiţionalitate  precum şi a cerinţelor de agromediu pentru un număr de 370 fermieri selectaţi 
în eşantionul de control clasic pe teren conform eşantionului trasmis de către APIA Central fiind 
supuse verificării  un număr de 6.763 parcele  cu o suprafaţă de 16.490 ha; 

�  deplasari în teren pentru verificarea respectarii eligibilitatii terenului şi a normelor de 
ecocondiţionalitate  precum şi a cerinţelor de agromediu pentru un număr de 613 fermieri selectaţi 
în eşantionul de control prin teledetectie, conform eşantionului trasmis de către APIA Central; 

� deplasări în teren pentru verificarea a 15 ferme dispersate provenite din registratura altor centre;. 

�  verificarea GAEC 4 respectiv ,, Acoperirea cu vegetaţie sau resturi vegetale pe timpul iernii se 
verifică în perioada noiembrie – decembrie pe toate parcelele de teren arabil ale fermei, până la 
realizarea procentului de 20%,  inclusiv pe parcelele cu suprafaţa mai mică de 0,3 ha, si pe 
parcelele nesolicitate la plata- cu cod Tan”   la un număr de 276 de ferme; 

� verificarea în teren a cerinţelor specifice rapoartelor de SPRING la un număr de 2 ferme; 

�  verificarea GAEC 4 respectiv ,, Acoperirea cu vegetaţie sau resturi vegetale pe timpul iernii se 
verifică în perioada noiembrie – decembrie pe toate parcelele de teren arabil ale fermei, până la 
realizarea procentului de 20%,  inclusiv pe parcelele cu suprafaţa mai mică de 0,3 ha, si pe 
parcelele nesolicitate la plata- cu cod Tan”   la un număr de 276 de ferme; 



� verificarea în teren a cerinţelor specifice rapoartelor de SPRING la un număr de 2 ferme; 

�  deplasari în teren pentru verificarea respectarii eligibilitatii terenului şi a normelor de 
ecocondiţionalitate  precum şi a cerinţelor de agromediu pentru un număr de 370 fermieri selectaţi 
în eşantionul de control clasic pe teren conform eşantionului trasmis de către APIA Central fiind 
supuse verificării  un număr de 6.763 parcele  cu o suprafaţă de 16.490 ha; 

�  deplasari în teren pentru verificarea respectarii eligibilitatii terenului şi a normelor de 
ecocondiţionalitate  precum şi a cerinţelor de agromediu pentru un număr de 613 fermieri selectaţi 
în eşantionul de control prin teledetectie, conform eşantionului trasmis de către APIA Central; 

�  deplasări în teren pentru verificarea a 15 ferme dispersate provenite din registratura altor centre; 

 
SERVICIUL MĂSURI SPECIFICE 

 

Denumire schemă 
2017 2018 2019 

Nr 
cerere Valoarea Nr cerere Valoarea 

Nr 
cerere Valoarea 

 Acordarea ajutorului comunitar 
pentru furnizarea laptelui în 
instituţiile şcolare 

2 602.959,68 
  

1 
660.050,23 

HOTĂRÂRE 245/ 2011 privind 
aprobarea Programului Naţional 
Apicol pentru perioada 2011 -
2013, a normelor de aplicare, a 
cuprinsului Ghidului de bune 
practici pentru apicultură, 
precum şi a valorii sprijinului 
financiar 

27 122.178,16 

35 77.057,11 25 53.512,66 

HG nr. 211/2017 privind 
distribuirea unei sume pentru 
producatorii de lapte din suma 
stabilita in anexa 3 – 9 capete 
bovine 

651 1.689.890,65 
    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Denumire schemă 
2017 2018 2019 

Nr cerere Valoarea 
Nr 

cerere Valoarea 
Nr 

cerere Valoarea 

OMADR pentru aprobarea Procedurilor 
specifice de implementare si control, precum si 
a formularisticii necesare privind acordarea 
ajutorului de stat pentru motorina utilizata in 
agricultura 

869 3.829.216,00 883 3.526.589,00 1276 4.708.464 

 
CUANTUM SUBVENȚIE DIN ACCIZA AFERENTĂ ANULUI 2019 – 1,89 RON/ litru 

 

Denumire schemă 
2016 2017 2018 2019 

Nr. cerere Capete Nr. cerere Capete Nr. cerere Capete 
Nr. 

cerere 
Capete 

Masura 215 – plati in favoarea 
bunastarii animalelor – pachetul 

a) – porci 

8 
 

8 
 

14/ 1.083.625 
   

    
 

  
     

Scheme de plati in agricultura in 
perioada 2015-2020 conform 

OMARD 619/2015 
  

 
  

     

ANTZ CARNE 2.924 30.457 2.930 30.960 2.927 31.705 2.897 31.624 

ANT CAPRINE 99 6.509 88 5.822 67 4.820 56 3.300 

ANT OVINE 1.072 163.088 996 156.708 869 141.918 759 126.483 

SCZF BIVOLITE 9 20 10 23 10 39 8 33 

SCZ OVINE 63 16.850 117 31.215 155 38.670 170 39.285 

TAURINE DE CARNE 21 750 24 931 41 1.635 42 1.817 

VACI DE LAPTE 236 4.831 601 11.270 674 13.058 651 12.255 



SERVICIUL ECONOMIC 
Conform Situației Gestionare, Identificare, Înregistrare și Recuperare Creanțe Bugetare la data de 

31.12.2019, APIA – Centrul Județean Covasna gestionează un număr de 10.388 dosare de debit, totalul 
sumelor constituite fiind de 12.631.011,54 lei din care a fost recuperată suma de 12.315.584,12 lei 

(rămânând de recuperat suma 315.427,42 lei), rezultând astfel un procent de recuperare a debitelor de 
96,76%, ceea ce face ca Centrul Județean Covasna să se situeze pe locul I pe țară din punct de vedere al 

eficienței în recuperarea debitelor 
 

SITUATIA CULTURILOR CAMPANIA 2020 
Denumire cultura Suprafata declarata (ha) 

ALTE CEREALE PENTRU BOABE 134,12 

ALTE CULTURI DE CARTOFI 5,60 

ALTE CULTURI ÎN TEREN ARABIL 5,66 

ALTE CULTURI ÎN TEREN ARABIL (PERENE) 4,40 

ALTE OLEAGINOASE 7,81 

ALTE PEPINIERE 2,91 

ALTE PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE 1,45 

ALTE SPECII 0,10 

ALŢI ARBUŞTI FRUCTIFERI 65,16 

ALŢI POMI FRUCTIFERI 15,73 

ARDEI SERE 0,02 

ARDEI SOLARII 0,06 

CAIŞI ŞI ZARZĂRI 0,07 

CĂPŞUN 5,83 

CARTOFI PENTRU SĂMÂNŢĂ 290,62 

CARTOFI TÂRZII 5.476,33 

CARTOFI TIMPURII, SEMITIMPURIŞI DE VARĂ 2.798,97 

CARTOFI TIMPURII, SEMITIMPURIŞI DE VARĂ INDUSTRIALIZARE 1.921,37 

CASTRAVEŢI SERE 0,03 

CASTRAVETI SOLARII 0,10 

CIREŞI ŞI VIŞINI 0,88 

COACĂZ 11,85 
FÂNEŢE COMUNALE UTILIZATE INDIVIDUAL, EXPLOATATE PRIN 
COSIT 38,65 

FÂNEȚE UTILIZATE ÎN COMUN, EXPLOATATE PRIN COSIT 7,94 

FÂNEȚE UTILIZATE INDIVIDUAL, EXPLOATATE PRIN COSIT 22.727,70 

FASOLE BOABE 10,61 

FLOAREA SOARELUI 264,16 

FLOAREA SOARELUI - HIBRID / SOI SEMI-TIMPURIU 13,61 

FLOAREA SOARELUI - HIBRID / SOI TARDIV 1,10 

FLOAREA SOARELUI - HIBRID / SOI TIMPURIU 7,43 

FLORI ŞI PLANTE ORNAMENTALE 6,44 

FLORI ȘI PLANTE ORNAMENTALE ÎN SERE 2,87 

GHIZDEI 23,48 

GRÂU COMUN DE PRIMĂVARĂ 2.024,64 

GRÂU COMUN DE TOAMNĂ 13.787,65 



GRÂU DUR DE PRIMĂVARĂ 6,89 

GRÂU DURDE TOAMNĂ 8,54 

IARBĂ DE SUDAN ENERGETICĂ 2,22 

IARBA ENERGETICĂ 0,62 

LEGUME PROASPETE ANUALE 1.083,32 

LEGUME PROASPETE PERENE 3,39 

LEVĂNŢICA 0,35 

LIVADĂ TRADIŢIONALĂ UTILIZATĂ EXTENSIV CA FÂNEAŢĂ 91,39 

LIVADĂ TRADIŢIONALĂ UTILIZATĂ EXTENSIV MIXT 49,78 

LIVADĂ TRADIŢIONALĂ UTILIZATĂ EXTENSIV PRIN PĂȘUNAT 3,12 

LIVEZI TINERE NEINTRATE PE ROD 26,16 

LUCERNĂ 7.381,29 

MAC 1,72 

MAZĂRE BOABE 98,12 

MAZĂRE BOABE INDUSTRIALIZARE 1,95 

MAZĂRE FURAJERĂ DE TOAMNĂ 11,92 

MĂZĂRICHE DE TOAMNĂ 4,70 

MEI 30,82 

MERI 212,72 

MERI INDUSTRIALI-ZARE 1,47 
MIXTURI LEGUMINOASE FURAJERE/PERENE CU GRAMINEE 
PERENE 23,74 

MUŞTAR 30,91 

NUCI ŞI ALUNI 14,65 

OREZ 0,30 

ORZ DE PRIMĂVARĂ 153,19 

ORZ DE TOAMNĂ 418,35 

ORZOAICĂ DE PRIMĂVARĂ 406,41 

ORZOAICĂ DE TOAMNĂ 70,96 

OVĂZ DE PRIMĂVARĂ 577,66 

OVĂZ DE TOAMNĂ 87,10 
PAJIŞTI PERMANENTE COMUNALE UTILIZATE ÎN COMUN, 
EXPLOATATE PRIN PĂȘUNAT 580,69 
PAJIŞTI PERMANENTE COMUNALE UTILIZATE INDIVIDUAL, 
EXPLOATATE MIXT 17,24 
PAJIŞTI PERMANENTE COMUNALE UTILIZATE INDIVIDUAL, 
EXPLOATATE PRIN PĂȘUNAT 10.076,23 

PAJIŞTI PERMANENTE UTILIZATE ÎN COMUN, EXPLOATATE MIXT 57,15 
PAJIŞTI PERMANENTE UTILIZATE INDIVIDUAL, EXPLOATATE 
MIXT 8.451,37 
PAJIŞTI TEMPORARE (ARTIFICIALE, ÎNSĂMÂNŢATE PE TA < DE 5 
ANI) 1.700,63 

PĂȘUNI UTILIZATE ÎN COMUN, EXPLOATATE PRIN PĂȘUNAT 173,28 

PĂȘUNI UTILIZATE INDIVIDUAL, EXPLOATATE PRIN PĂȘUNAT 14.911,88 

PEPINIERE FORESTIERE 15,76 

PEPINIERE POMICOLE 9,53 

PERI  4,56 



PHACELIA 9,11 

PHACELIA ENERGETICĂ 0,40 

PIERSICI 0,11 

PLANTE DE NUTREŢ 3.283,60 

PORUMB 8.031,63 

PORUMB - HIBRID / SOI SEMI-TARDIV 11,11 

PORUMB - HIBRID / SOI SEMI-TIMPURIU 83,12 

PORUMB - HIBRID / SOI TIMPURIU 241,12 

PORUMB SILOZ 2.302,40 

PORUMB ZAHARAT 35,59 

PRUNI 54,24 

RAPIŢĂ DE PRIMĂVARĂ 19,41 

RAPIŢĂ DE TOAMNĂ 2.039,56 

RECONVERTIRE PP SENSIBILE 4,95 

SALCIE (SALIX SPP) 3,71 

SALCIE ENERGETICĂ (SALIX VIMINALIS) 150,64 

SECARĂ DE PRIMĂVARĂ 7,32 

SECARĂ DE TOAMNĂ 361,28 

SFECLĂ DE ZAHĂR 1.252,53 

SFECLĂ FURAJERĂ 26,92 

SOIA 512,34 

SOIA - HIBRID / SOI SEMI-TIMPURIU 5,18 

SOIA - HIBRID / SOI TARDIV 0,93 

SOIA - HIBRID / SOI TIMPURIU 8,02 

SORG 3,09 

SORG - HIBRID / SOI SEMI-TIMPURIU 2,31 

SORG - HIBRID / SOI TIMPURIU 2,77 

SORG ENERGETIC 3,73 

SPARCETĂ 4,37 

TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU ALTE CULTURI PERMANENTE 6,04 

TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU LIVEZI 0,45 

TEREN NECULTIVAT 57,71 

TEREN SUB SERE ŞI SOLARII - CULTIVAT 1,44 

TEREN SUB SERE ŞI SOLARII - NECULTIVAT 0,03 

TOMATE SERE 0,04 

TOMATE SOLARII 1,03 

TRIFOI 226,55 

TRIFOI ALB ENERGETIC 1,53 

TRITICALE DE PRIMĂVARĂ 251,68 

TRITICALE DE TOAMNĂ 546,91 

VARZA SOLARII 0,10 

VII CU STRUGURI PENTRU VIN  0,37 

ZMEUR 2,21 

Total suprafata 116.025,01 
 



CUANTUMURI 2015 – 2018 – 2019 
 

  CAMPANIA 2015 CAMPANIA 2018 CAMPANIA 2019 

  
euro/ha sau pe 

cap de animal 

euro/ha sau pe 

cap de animal 

euro/ha sau pe 

cap de animal 

I. SECTOR VEGETAL       

        

·      DIN FEGA       

�  Schema de plată unică pe suprafață - 
SAPS 79,7392 102,5697 102,6082 

�  Schema de plată redistributivă       

       Nivelul 1 5,0000 5,0000 5,0000 

       Nivelul 2 51,0789 48,6327 48,3509 

�  Schema de plată pentru practici 
agricole benefice pentru climă și mediu 
(plata pentru înverzire) PPABCM 

59,1277 58,2361 59,3201 

�  Schema de plată pentru tinerii 
fermieri 

19,1942 25,8405 31,2477 

�  Cuplat vegetal       

a)   SC 7.1 - Soia 269,0617 206,0000 212,8841 

b)   SC 7.2 - Lucernă 520,4117 95,0870 94,6683 

c)   SC 7.3 - Mazăre boabe pentru 
industrializare 165,5599 84,0000 118,0473 

d)  SC 7.4 - Fasole boabe pentru 
industrializare 2341,0066 84,0000 118,0473 

e)   SC 7.5 - Cânepă pentru ulei şi fibre   87,5163 210,0058 

f)    SC 7.6 - Orez 649,4333 659,9999 623,3161 

g)   SC 7.7 - Sămânţă de cartof 23745,5830 1900,0121 1386,0929 

h)   SC 7.8 - Hamei 584,1793 517,0318 528,9442 

i)     SC 7.9 - Sfeclă de zahăr 786,3000 824,9976 829,3367 

j)     SC 7.10 - Tomate pentru 
industrializare cultivate în câmp 

13669,8726 1715,0000 1717,9913 

k)   SC 7.11 - Castraveţi pentru 
industrializare cultivaţi în câmp 3.065,60 530,04 539,88 

l)     SC 7.12 - Legume cultivate în sere - 
tomate, castraveţi, ardei, varză pentru 
consum în stare proaspătă şi  castraveţi 
pentru industrializare 

12.791,29 7.600,03 4.649,12 

m)  SC 7.13 - Legume cultivate în solare - 
tomate, castraveţi, ardei, varză şi vinete 
pentru consum în stare proaspătă şi 
castraveţi pentru industrializare 

12.791,29 7.600,03 4.649,12 

n)   SC 7.14 - Prune pentru industrializare 2.966,38 181,93 268,98 

o)   SC 7.15 - Mere pentru industrializare 121,88 181,93 268,98 

p)   SC 7.16 - Cireşe şi vişine pentru 
industrializare 

195,43 181,93 268,98 

q)   SC 7.17 - Caise şi zarzăre pentru 
industrializare 

384,12 181,93 268,98 

r)    SC 7.18 - Cartof timpuriu pentru 11.257,48 1.000,00 1.000,00 



industrializare 

        

        

·      DIN BUGETUL NAȚIONAL       

�  Ajutoare Naționale Tranzitorii ANT1 - 
Culturi în teren arabil 19,1942 14,7033 13,3202 

�  Ajutoare Naționale Tranzitorii ANT2 - 
In pentru fibră și ANT3 - Cânepă pentru 
fibră 

61,0072 7,6474 8,9570 

�  Ajutoare Naționale Tranzitorii ANT4 - 
Tutun 1890,4882 1487,6627 1569,0000 

�  Ajutoare Naționale Tranzitorii ANT5 - 
Hamei 562,7512 381,5147 4413,0000 

�  Ajutoare Naționale Tranzitorii ANT6 - 
Sfeclă de zahăr 99,7068 77,8186 73,0000 

        

        

·      DIN FEADR       

Ø  Măsura 10 - Agro-mediu şi climă - 

PNDR 2014-2020 
      

P1 - Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală; 93 142 142 

P2 - Practici agricole tradiţionale       

   - P2.1. - Lucrari manuale pe pajisti 
permanente utilizate ca fanete 

100 100 100 

     - P2.2. - Lucrarri cu utilaje usoare pe 
pajisti permanente utilizate ca fanete 

21 21 21 

P3.1 - Pajişti Importante pentru Păsări 

(Crex crex) 
      

   - P3.1.1. - Lucrari manuale pe pajisti 
importante pentru Crex crex 

261 310 310 

   - P3.1.2. - Lucrari cu utilaje usoare pe 
pajisti importante pentru Crex crex 182 231 231 

P3.2 - Laminus minor, Falco verspertinus       

   - P3.2.1 - Lucrari manuale pe pajisti 
importante pentru Lanius minor şi Falco 

vespertinus 
159 159 159 

   - P3.2.2 - Lucrari cu utilaje usoare pe 
pajisti importante pentru Lanius minor şi 

Falco vespertinus 
80 80 80 

P4 - Culturi verzi 128 128 128 

P5 - Adaptarea la efectele schimbarilor 
climatic 125 125 125 

P6 - Pajiști importante pentru fluturi 

(Maculinea sp.) 
      

   - P6.1. - Lucrari manuale pe pajisti 
importante pentru fluturi (Maculinea sp.) 

361 410 410 

   - P6.2. - Lucrari cu utilaje usoare pe 
pajisti importante pentru fluturi 

(Maculinea sp.) 
282 331 331 

P7 - Terenuri arabile importante ca zone 
de hrănire pentru gâsca cu gâtul roșu 

(Branta ruficolis) 
250 250 250 



P9 - Terenuri agricole importante ca zone 

de hranire pentru acvila tipatoare mica 

(Aquila pomarina)     

      

P 9.1 - Terenuri arabile importante ca zone 
de hranire pentru Acvila tipatoare mica 

  200 200 

   - P 9.2 - Pajisti permanente importante 

ca zone de hranire pentru acvila 

tipatoare mica 

      

P 9.2.1 – Lucrari manuale de pajisti  
importante ca zone de hranire pentru 

Acvila tipatoare mica 
  269 269 

P 9.2.2 – Lucrari cu utilaje usoare de 
pajisti  importante ca zone de hranire 

pentru Acvila tipatoare mica 
  190 190 

P10 – Refugii pe terenuri arabile pentru 
speciile de pasari commune asociate 

terenurilor agricole 
  92 92 

P11 – Terenuri agricole importante 

pentru dropie (Otis tarda) 
      

    P 11.1. – Terenuri arabile importante 

pentru dropie 
      

P11.1.1 – Conversia terenurilor arabile in 
pajisti   255 255 

P11.1.2 – Zona de protectie pentru dropie 
pe teren arabil   100 100 

   P 11.2. – Pajisti importante pentru 

dopie 
      

P11.2.1 – Lucrari manuale pe pasjisti 
importante pentru dropie   269 269 

P11.2.2 – lucrari cu utilaje usoare pe 
pasjisti importante pentru dropie   190 190 

P11.2.3 - lucrari cu utilaje grele pe pasjisti 
importante pentru dropie   169 169 

        

Ø  Măsura 11 - Agricultura ecologică - 

PNDR 2014-2020 
      

•      Submasura 11.1 - Sprijin pentru 
conversia la metodele de agricultură 
ecologică  

      

P1 - Culturi agricole pe terenuri arabile 293 293 293 

P2 - Legume 500 500 500 

P3 - Livezi 620 620 620 

P4 - Vii 530 530 530 

P5 - Plante medicinale şi aromatice 365 365 365 

P6 - Pajişti permanente 124     

       varianta 6.1 - pajişti permanente 
localizate în UAT - uri neeligibile M 10   143 143 

       varianta 6.2 - pajişti permanente 
localizate în UAT - uri eligibile M 10   39 39 

        

•      Submasura 11.2 - Sprijin pentru 
menţinerea practicilor de agricultură 

      



ecologică  

P1 - Culturi agricole pe terenuri arabile 218 218 218 

P2 - Legume 431 431 431 

P3 - Livezi 442 442 442 

P4 - Vii 479 479 479 

P5 - Plante medicinale şi aromatice 350 350 350 

P6 - Pajişti permanente 111     

       varianta 6.1 - pajişti permanente 
localizate în UAT - uri neeligibile M 10   129 129 

       varianta 6.2 - pajişti permanente 
localizate în UAT - uri eligibile M 10   73 73 

        

Ø Măsura 13 - Plăți pentru zone care se 

confruntă cu constrângeri naturale sau cu 

alte constrângeri specifice - PNDR 2014-

2020       

•      Submăsura 13.1 - Plăţi 
compensatorii în zona montană 
(ANC_ZM) 

86 97 97 

•      Submăsura 13.2 - Plăţi 
compensatorii pentru zone care se 
confruntă cu constrângeri naturale 
semnificative (ANC_SEMN) 

54 62 62 

•      Submăsura 13.3 - Plăţi 
compensatorii pentru zone care se 
confruntă cu constrângeri specifice 
(ANC_SPEC) 

70 75 75 

        

        

II. SECTOR ZOOTEHNIC       

·      DIN FEGA (Sprijinul cuplat în sectorul 

zootehnic)   
      

�  Sprijin cuplat pentru bivolita de lapte 
(SCZ_7.19) 297,0000 160,8187 164,5207 

�  Sprijin cuplat pentru ovine / caprine 
(SCZ_20 și SCZ_21) 4,6872 15,9737 17,7173 

�  Sprijin cuplat pentru creşterea 
taurinelor din rase de carne şi metişii 
acestora (SCZ_22) 

1312,0000 291,4906 237,4446 

�  Sprijin cuplat pentru vaci de lapte 
(SCZ_23) 919,0000 340,9081 379,7155 

        

·      DIN BUGETUL NAȚIONAL       

�  Schema decuplată de producţie în 
sectorul lapte, specia bovine – ANTZ_7 
BOVINE_LAPTE (euro/tonă) 

24,3610 16,5777 17,7220 

�  Schema decuplată de producţie în 
sectorul carne, specia bovine – ANTZ_8 
BOVINE_CARNE (euro/cap bovină) 

97,4045 76,0774 69,1109 



�  Schema decuplată de producţie în 
sectorul zootehnic, specia ovine/caprine – 
ANTZ_9 OVINE/CAPRINE (euro/cap 
animal) 

5,9105 4,8503 4,7157 

        

·      DIN FEADR       

Ø  Măsura 10 - Agro-mediu şi climă - 

PNDR 2014-2020 
      

P8 - Creșterea animalelor de fermă din 
rase locale în pericol de abandon:       

ovine (euro / UVM) 87 87 87 

caprine (euro / UVM) 40 40 40 

bovine și bubaline (euro / UVM) 200 200 200 

ecvidee (euro / UVM) 200 200 200 

porcine (euro / UVM) 176 176 176 

    
    
Curs valutar pentu FEGA: 4.7496 
lei/euro 

      

Curs valutar pentu FEADR: 4.6635 
lei/euro       

Curs valutar pentu BN: 4.7496 lei/euro       

 
 
 
 
 
 

ACORDURI DE DELEGARE ȘI CONVENȚII DE PARTENERIAT: APIA cu alte INSTITUȚII 
 

1. APIA – DSV – SMR 7, 8, 9 (Identificarea animalelor) 
2. APIA – OARZ – SMR 9 – Ovine 

        ANZ – Evidența Cabalinelor și Stupilor 
3. APIA – Unitatea FITONASITARA – SMR 10 – Test. Reg. Pesticidelor    

            Ierbicidelor 
4. APIA – AFIR – Măsuri delegate FEADR (M10, M11, M13, M8, M15,  

 Agromediu) 
5. APIA – Direcția Agricolă – Procese Verbale ANT și SC sfeclă de zahăr 

           - Angajamente pastrorale 
           - Forță majoră 
           - Circuitul agricol 

6. APIA – Poliția Forestieră – M8 și M18 – Prima împădurire 
7. APIA – ISU – Incendii 
8. APIA – Agenția de Mediu – Cond. Ecocondiționalitate 
    - NITRAȚI – NITRIȚI 
    - Zone de protecția SCI – SPA 
9. APIA – Primării – Adeverințe 
          - Pășuni comunale 
10. APIA – Consiliul Județean Covasna – Fructe și Lapte în școli 
11. APIA – Mediu Universitar – Practică studenți 
12. APIA – Poliția Forestieră – M8 și M18 – Prima împădurire 
13. APIA – ISU – Incendii 



14. APIA – Agenția de Mediu – Cond. Ecocondiționalitate 
    - NITRAȚI – NITRIȚI 
    - Zone de protecția SCI – SPA 
15. APIA – Primării – Adeverințe 
          - Pășuni comunale 
16. APIA – Consiliul Județean Covasna – Fructe și Lapte în școli 
17. APIA – Mediu Universitar – Practică studenți 
 

 
 
 
 
 
 
 


