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Punctul 1  

RAPORT 
PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENELOR NAȚIONALE – 

ANUL ȘCOLAR 2019-2020 
 

Anul școlar 2019-2020 este unul care s-a desfășurat într-un mod cu totul specific din toate 
punctele de vedere din cauza pandemiei de coronavirus care a afectat funcționarea întregului sistem 
educațional, atât din punctul de vedere al desfășurării procesului instructiv-educativ, cât și din punctul 
de vedere al pregătirii și desfășurării examenelor naționale. 

1. Aspecte legate de modul de derulare a activităților instructiv-educative, organizate și 
desfășurate online. 

11 martie  este data care a „închis” școlile. 2980 de cadre didactice din județul nostru s-au  văzut 
puse în situația de a coordona activitatea didactică a aproximativ 3200 de școlari și preșcolari, adică 
1657 de clase și grupe, de acasă.  

Fiind puse în această situație, cadrele didactice au apelat la competențele digitale pe care le dețin 
și au demarat activitatea didactică prin diverse platforme/ aplicații: Zoom, Webex, Google Classroom, 
EDu apps, Microsoft Team etc. Chiar și rețelele de socializare (Whatsapp, Messanger) au devenit în 
acest moment canale de comunicare, schimbându-și destinația: din căi de socializare au devenit căi de 
comunicare didactică. Desigur că s-a avut în vedere și faptul că nu toți elevii au acces la internet sau 
dețin device-uri pentru a susține on-line activitatea, de aceea cadrele didactice, directorii și alți factori 
sociali implicați au găsit acele modalități de a comunica cu elevii. 

Inspectoratul Școlar Județean Covasna a venit prompt în sprijinul elevilor și a cadrelor didactice, 
creând o bază de date cu resurse educaționale. Astfel, pe site-ul ISJ Covasna se regăsesc peste 34 de 
pachete/ linkuri cu astfel de resurse, însumând sute de aplicații. (https://isj.educv.ro/node/14377)  

Așa cum se știe, până în data de 4 aprilie, activitatea didactică a constat în consolidarea 
cunoștințelor acumulate pe parcursul semestrului I și al II – lea (până la intrarea în starea de urgență), 
activitate care s-a desfășurat fără o legislație sau metodologii specifice elaborate de ministerul de resort. 

După vacanța de primăvară, începând cu 22 aprilie, au apărut toate modificările legislative 
pentru reglarea activității din domeniul educațional. Astfel, în perioada martie-iulie, au fost elaborate 53 
de modificări și completări ale Legii Educației Naționale Nr. 1/2011, ale Regulamentului de Organizare 
și Funcționare a Unităților din Învățământul Preuniversitar, precum și ale regulamentelor specifice altor 
tipuri de activități: examene naționale (EN VIII, bacalaureat, definitivat, titularizare), înscriere în clasa 
pregătitoare, înscriere la grădinițe, admiterea în liceu, gradații de merit etc.  

ISJ Covasna a centralizat o situație privind resursele educaționale existente la data de 4 mai, prin 
raportarea unităților de învățământ a situației specifice în baza de date SIIIR. Conform bazei de date 
întocmite situația, la nivelul județului Covasna, este următoarea: din totalul de 3124 de elevi care nu 
dețin instrumente digitale și/ sau internet 2231 sunt din învățământul primar, 788 gimnazial și 115 
învățământ liceal și profesional. În acest scop, pentru asigurarea egalității de șanse, Ministerul Educației 
și Cercetării face demersuri pentru achiziționarea a aproximativ 250 000 de tablete și acces la Internet 
pentru elevii care provin din familii/ medii defavorizate. 

Atât pentru elevii care nu au avut acces la internet, cât și pentru cei care doreau o diversificare a 
surselor de informare didactică, a existat programul național TELEȘCOALA în limba română, precum 
și programul SULITV8, respectiv ISKOLATV în limba maghiară. De asemenea, au fost elaborate baterii 
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de teste pentru elevii care au susținut examenul de evaluare națională, respectiv de bacalaureat, atât în 
limba română, cât și în limba maghiară, toate regăsindu-se pe site-ul ISJ Covasna.  

Inspectoratul Școlar Județean Harghita în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Covasna a 
realizat un suport pentru pregătirea elevilor din clasa a VIII-a la Evaluarea Națională 2020. Materialul, 
integral sau parțial, a putut fi distribuit în formă printată. Materialul cuprinde sinteza conținuturilor la 
cele trei discipline de examen, partea teoretică fiind însoțită de exerciții și aplicații practice. Cele două 
volume ale acestui suport se regăsesc pe site-ul ISJ Covasna la „Resurse on-line”. 

În toată această perioadă Inspectoratul Școlar Județean Covasna a monitorizat cu atenție întreaga 
activitate derulată. S-a constatat faptul că 72-78 % dintre elevi au participat zilnic la pregătiri. 
Majoritatea școlilor au elaborat orare speciale adaptate predării - învățării on-line. Pe site-ul ISJ Covasna 
s-au postat 14 prezentări ale unor exemple de bună practică din această perioadă. 
(https://isj.educv.ro/node/14494). 

 
2. Pregătirea examenelor naționale 
O altă perioadă care a avut un specific aparte a fost cea cuprinsă între 02 și 12 iunie când s-a 

demarat pregătirea elevilor din clasele terminale pentru susținerea examenelor de evaluare națională și 
bacalaureat. În 80 de unități de învățământ gimnazial și liceal s-au desfășurat activități de pregătire 
pentru examenele de evaluare națională și bacalaureat. Elevii claselor a VIII-a de la secţia română au 
avut două ore de pregătire (Română şi/sau Matematică) zilnic, iar cei de la secţia maghiară trei ore de 
studiu pe zi (Română, Matematică şi Maghiară), în vreme ce elevii claselor a XII-a au beneficiat de trei 
ore de pregătire pe zi la secţia română şi de patru ore la secţia maghiară.  

Peste 90% din elevii claselor a VIII-a, respectiv a XII-a /a XIII-a au participat la pregătirile 
desfășurate în intervalul 02-12 iunie (cea mai bună din țară), fapt care s-a putut reflecta și în rezultatele 
mult mai bune obținute în acest an la Evaluare Națională și bacalaureat în județul Covasna. 

Cei 1878 de elevi participanți din clasa a VIII - a din cei 2033 existenți în școlile covăsnene ( 
92%) au fost pregătiți în această perioadă de 320 de profesori. Cursurile s-au desfășurat față în față  în 
70 de unități școlare cu clase a VIII-a, respectiv on-line în două școli (Școala Gimnazială „Avram Iancu 
”Covasna și Colegiul Național „Mihai Viteazul” Sf. Gheorghe).  

În ceea ce privește elevii din clasele terminale de liceu, din cei 1100 elevi înscriși în clasa a XII- 
a/ zi, 835 elevi au participat la  pregătirea față în față, iar 185 de elevi exclusiv on – line ( Colegiul 
Național „Mihai Viteazul” Sf. Gheorghe și Colegiul Național „Székely Mikó” Sf. Gheorghe). Astfel, 94 
% din elevii înscriși în clasa a XII-a /zi s-au pregătit pentru examenul de bacalaureat sub coordonarea a 
175 de profesori. În 5 licee s-a  desfășurat simultan pregătirea pentru clasa a VIII - a și a XII - a. 

În paralel cu activitatea didactică, în toată această perioadă, Casa Corpului Didactic „Csutak 
Vilmos” Covasna s-a preocupat de formarea cadrelor didactice în ceea ce privește predarea- învățarea- 
evaluarea on-line, printr-o ofertă variată de cursuri de formare on-line adresate cadrelor didactice. Unele 
cursuri s-au desfășurat deja, altele sunt în curs de derulare sau se vor derula în perioada următoare. La 
toate acestea s-au înscris 1131 de cadre didactice la cursuri care au însumează 95 de ore de cursuri on-
line. 

Concomitent cu organizarea activității didactice on-line, unitățile de învățământ au asigurat și 
măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, pentru perioada de pregătire a 
elevilor din clasele a VIII și a XII-a. La nivelul fiecărei școli a fost elaborată o procedură specifică 
pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitatea de 
învățământ (conform art. 14 din OcMEC-MS). În școli au fost distribuite 44.000 de măști prin Consiliul 
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Județean Covasna, donație primită din partea guvernului Ungariei, precum și 136.000 de măști din 
partea MEC. 

Inspectoratul Școlar Județean Covasna a emis în toată această perioadă de activitate on-line 24 de 
comunicate de presă prin care opinia publică a fost informată asupra situațiilor din școli, asupra 
noutăților apărute, pentru a se oferi, deci, o imagine clară asupra activității din sistemul de învățământ 
covăsnean pe parcursul întregii perioade în care cu toții am fost supuși unor provocări. 

 
 
3. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENELOR NAȚIONALE 

 
3.1. EVALUAREA NAȚIONALĂ A ELEVILOR DE CLASA A VIII-A 

INTRODUCERE 

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2019-2020 a fost organizată la 
nivelul județului Covasna conform: 
 Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul 

școlar 2010-2011, aprobată prin OMECTS Nr. 4801/31.08.2010; 
 OMEN nr. 4916/26.08.2019 privind Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale 

pentru elevii clasei a VIII-a valabilă și pentru în anul școlar 2019-2020; 
 OMEC 4248/13.05.2020 privind modificarea și completarea OMEN nr. 4916/26.08.2019 privind 

Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a valabilă și 
pentru în anul școlar 2019-2020; 

 OMEC 4440/02.06.2020 pentru modificarea și completarea OMEN nr. 4916/26.08.2019 privind 
Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a valabilă și 
pentru în anul școlar 2019-2020; 

 OMEC 4515/12.06.2020 privind aprobarea normelor de plată pentru  EN VIII si Bacalaureat 2020 
 Procedura privind transferul/preluarea arhivelor de subiecte nr.214//26.05.2020 
 Procedura privind regimul și normele de utilizare a certificatului SSL necesar la transferul/preluarea 

arhivelor de subiecte nr. 262/04.02.2020 
 Procedura nr.421/18.02.2020 pentru utilizarea aplicației AUSI (administrare-utilizatori-școli și 

inspectorate) 
 Procedura 26361/14.02.2020 privind asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu 

dificultăți 
 Procedura 2092/10.06.2020 privind secretizarea și securizare , transportul lucrărilor de la centrele de 

examen la comisia județeană de evaluare națională, precum și consemnarea în catalogul electronic a 
rezultatelor obținute de candidați 

 Procedură specială 9412/11.06.2020 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru 
elevii care se află în situații speciale determinate de contextul pandemiei de COVID-19 și care susțin 
examenele naționale în anul școlar 2019-2020 

 Procedura 2485/17.06.2020 privind vizualizarea lucrărilor corespunzătoare probelor susținute în carul 
EN  VIII 2020 

 Procedura nr. 1561/03.06.2020 privind activitatea de supraveghere audio-video 
 Procedura nr 2259/15.06.2020 privind evaluarea inițială a lucrărilor scrise 
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 Manualului de proceduri nr 255/28.05.2020 privind organizarea și desfășurarea procesului de 
transfer/ preluare a arhivelor de subiecte pentru Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a 

 Adresa MEC nr 148/16.06.2020 privind  publicarea datelor personale în formă anonimizată 
 

Decizii emise de ISJ Covasna în vederea organizării și desfășurării Evaluării Naționale 2020: 

 Decizia nr. 857/30.12.2019 de constituire a Comisiei județene de organizare și desfășurare a Evaluării 
Naționale pentru elevii claselor a VIII-a 2020; 

 Deciziile nr. 371-423/12.06.2020  de constituire a comisiilor din centrele de examen; 

 Decizia nr. 426/13.06.2020  de constituire a comisiei din centrul zonal de evaluare Nr 1. – Școala 
Gimnazială „Váradi József” din Sf. Gheorghe; 

 Decizia nr. 425/13.06.2020  de constituire a comisiei din centrul zonal de evaluare Nr 2. – Colegiul 
Național ”Mihai Viteazul” 

 Decizia nr 487/23.06.2020 de constituire a comisiei din Centrul Regional de Contestații - Școala 
Gimnazială „Váradi József” din Sf. Gheorghe; 

 Decizia nr 493/24.06.2020 de modificare a Deciziei 857/30.12.2019 privind componența Comisiei 
Județene   de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru elevii claselor a VIII-a 2020; 

 Decizia nr 495/29.06.2020 de constituire a comisiei din Centrul Regional de Evaluare – Etapa 
specială - Școala Gimnazială „Váradi József” din Sf. Gheorghe; 

În județul Covasna, organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru elevii claselor a VIII-a 
s-a realizat  cu implicarea și responsabilizarea tuturor factorilor educaționali.  

IŞJ COVASNA, în vederea evitării disfuncționalităților tehnice și sanitare în unitățile de 
învățământ în care au fost constituite centre de examen sau centre zonale de evaluare, a formulat adrese  
către: DSP Covasna,  ISU Mihai Viteazul al județului Covasna, S.C. UPC S.R.L. România, Direcția de 
sănătate publică Covasna, Inspectoratul județean de Jandarmi Covasna, SC Electrica SA,  S.C. Telekom 
România S. A., Inspectoratul de poliție al Jud. Covasna compania. S.C. RCS-RDS S.A  

Pentru desfășurarea în condiții optime a tuturor activităților, la nivelul IȘJ Covasna au fost realizate 
toate demersurile organizatorice specifice și anume: 

 Pentru organizarea Evaluării Naționale, sesiunea 2020, s-a constituit Comisia județeană numită prin 
decizia IȘJ nr. 857/30.12.2019, cu următoarea componență: 

- Ștefu Marcela, inspector școlar general adjunct, președinte; 
- Vass Csilla, inspector școlar, vicepreședinte; 
- Kőmives Noémi,, inspector școlar, secretar; 
-  Cornea Adriana metodist, lb și literatura română, membru; 
- Szőcs Imola, inspector școlar, membru; 
- Kocsis Annamária, inspector școlar, membru 
- Tanko Viorica, inspector școlar, membru 
- Bokor Attila, inspector școlar, membru; 
- Bodi Attila Botond, informatician; 

 Persoană responsabilă cu derularea și monitorizarea procesului de supraveghere audio-video a 
activităților specifice derulate de Comisia Județeană EN VIII 2020 a fost numit Gajdó Ődӧn, 
conform Deciziei IȘJ nr. 424/12.06.2020.  

 Cu respectarea numărului minim de elevi prevăzut de metodologie s-au constituit la nivelul 
județului 53 centre de examen (conform Anexei 2.) și un centru regional de contestații , care a 
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funcționat la Școala Gimnazială  „Váradi József” din Sf. Gheorghe. Resursa umană pentru 
funcționarea acestor comisii a fost numită prin decizia Inspectorului Școlar General, astfel: 

Pentru optimizarea activității centrelor de examen, inspectorii școlari, membrii ai comisiei 
județene de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru elevii claselor a VIII-a, au asigurat 
monitorizarea în 32 de centre de examen din județ. 

Nr. 
crt 

Denumirea 
comisiei 

Nr. 
comisii 

Nr. 

președinți 

Nr. 
persoane 

de 
contact 

Nr. membri/ 
secretari / 

informaticieni

Nr. persoane 
desemnate 

ptr. 
monitorizare 
audio-video 

Nr. 
asistenți 

Nr. prof. 
evaluatori

Total

1 
Comisia din 
unitățile de 
învățământ 

53 53 53 98 53 624 - 881

Obs. Județul Covasna în acest an nu a fost desemnat centru zonal de evaluare, deci în județul Covasna 
nu au fost evaluate lucrări scrise la Evaluarea Națională 

În urma afișării rezultatelor inițiale, județul Covasna a fost desemnat centru regional de 
contestații pentru lucrările evaluate în județele Brașov și Harghita, respectiv centru regional de evaluare 
pentru etapa specială  a Evaluării Naționale organizată în perioada 29 iunie - 4 iulie. Resursa umană 
pentru funcționarea acestor comisii a fost numită prin deciziile Inspectorului Școlar General, astfel: 

Nr. 
crt 

Denumirea 
comisiei 

Nr. 
comisii 

Nr. 
președinți

Nr. 
persoane 

de 
contact 

Nr. membri/ 
secretari / 

informaticieni

Nr. persoane 
desemnate 

ptr. 
monitorizare 
audio-video 

Nr. 
asistenți

Nr. prof. 
evaluatori

Total

1 
Comisia din 
centrul regional 
de contestații 

1 1 - 4 1 - 20 27 

2 

Comisia din 
centrul zonal de 
evaluare – 
etapa specială 

1 1 - 3 1 - 8 13 

 Total 2 2 - 7 2 - 28 40 
La solicitarea MEC au fost trimiși profesori evaluatori în centrele zonale de evaluare organizate 

în județul Iași și Prahova pentru evaluarea lucrărilor redactate în limba maghiară la disciplina 
matematică, respectiv pentru evaluarea lucrărilor la limba și literatura maternă maghiară, după cum 
urmează:  

Nr. 
crt 

CZE 
Nr. evaluatori 

matematică 
Nr. 

evaluatori lb. și lit. maghiară 
Total 

1 Iași 2 2 4 
2 Ploiești 4 4 8 
 Total 6 6 12 

  Conform Procedurii revizuite privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele 
zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic a rezultatelor obținute de candidați la evaluarea 
națională 2020, precum și modalitatea de gestionare a contestațiilor (Procedura 2092/10.06.2020), în 
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sesiunea iunie-iulie 2020 a examenului de evaluare națională lucrările scrise din județul Covasna au fost 
evaluate în județul Mureș.  

În cadrul etapei speciale a Evaluării Naționale, nu a fost înscris nici un elev din județul Covasna, 
însă județul Covasna a fost desemnat Centru regional de evaluare asigurând evaluarea lucrărilor scrise în 
12 județe ale țării, respectiv s-a asigurat transportul lucrărilor contestate către Centrul Regional de 
Contestații Sibiu. 

 În ceea ce privește egalizarea șanselor la sistemul de educație, a elevilor cu cerințe educaționale 
speciale incluși în învățământul de masă, Comisia Județeană Covasna a aprobat un număr de 13 
solicitări în baza procedurii 26361/ 14.02.2020 privind asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor 
pentru elevii cu dificultăți, astfel: 

- 4 solicitări de prelungire a timpului de lucru cu 60 minute 
- 2 solicitări de prelungire a timpului de lucru și prezența unui profesor asistent ce să asigure citirea 

subiectelor 
- 1 solicitare de prelungire a timpului de lucru într-o sală separată din cadrul centrului de examen și 

asistat de un profesor de psihopedagogie specială 
- 2 solicitări de prelungire a timpului de lucru și instrumente ajutătoare la disciplina matematică 
- 4 solicitări de profesor asistent care să asigure citirea subiectelor. 

Comisia județeană a coordonat și a monitorizat dotarea școlilor cu logistica necesară pentru buna 
desfășurare a Evaluării Naționale – copiatoare în stare de funcționare, care să permită multiplicarea 
subiectelor pentru fiecare elev, computer, telefon, fax, consumabile, dotarea cu camere audio – video; de 
asemenea, a  asigurat confecționarea ștampilelor-tip pentru centrele de examen, respectiv pentru centrul 
regional de evaluare a contestațiilor pentru Evaluarea Națională 2020. Totodată a  coordonat și 
monitorizat asigurarea condițiilor optime în contextul pandemiei de COVID-19 
 
2. STATISTICI EVALUARE NAȚIONALĂ 2020 

2.1 Statistică privind prezența la evaluarea națională a EN VIII 2020 

În condițiile suspendării cursurilor față în față din data de 11.03.2020, ca măsură de prevenire a 
răspândirii virusului SARCOV-19, activitatea școlară  continuând  în mediul on-line, se constată 
înscrierea unui număr mult mai mare al absolvenților de clasa a VIII a din anul școlar 2019-2020, față de 
anul școlar precedent. Astfel în anul școlar 2018-2019 au fost înscriși un nr de 1652 de elevi, din care 
1558 au fost prezenți - 94,31%, iar în anul școlar 2019-2020 au fost înscriși  1865 de elevi (cu 213 elevi 
mai mulți), din care 1778 au fost prezenți-95,34%, constatându-se și un procent mai mare al prezenței. 
 

Ratele de participare pe discipline 

Număr de elevi 
Total LB. ROMÂNĂ LB. MAGHIARĂ MATEMATICĂ

Nr (%) Nr (%) Nr (%) Nr (%) 
Înscriși 1865 100 1865 100 1335 100 1865 100 
Prezenți 1778 95.34 1786 95,76 1300 97,38 1781 95.50 
Neprezentați 87 4,66 79 4.24 35 2,62 84 4.50 

Raportat la media națională a prezenței la Evaluarea Națională ( 93%), în județul Covasna, 
procentul de prezență a  a fost cu peste două procente mai mare – 95,34% 

 



 8

 

2.2. Statistică privind numărul de contestații depuse la EVALUARE NAȚIONALĂ 2020 
 

DISCIPLINA DE EXAMEN 
Nota finală 

scăzută 
după contestații

Nota finală 
neschimbată 

după contestații 

Nota finală 
mărită 

după contestații 
Total 

Limba și literatura română 18 2 25 45 
Limba și literatura maghiară 2  30 32 

Matematică 12 7 15 34 

Total 32 9 70 111 
 

Precizăm că la disciplina limba și literatura maghiară, după reevaluarea lucrărilor la contestații 1 
lucrare a primit peste 4 puncte, iar la disciplina limba și literatura română, 1 lucrare a primit peste 3 
puncte. 
 
3. REZULTATE OBȚINUTE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ 
 
3.1 REZULTATE GENERALE FINALE 

În condițiile speciale determinate de suspendarea cursurilor, respectiv continuarea lor  în mediul 
on-line și participarea unui număr mult mai mare a elevilor de clasa a VIII- a la examenul de Evaluare 
Națională, la nivelul județului Covasna s-au obținut rezultate net mai bune în sesiunea iunie 2020, față 
de cele din anul școlar precedent (+ 5,37%). Creșterea procentuală cea mai mare se constată la disciplina 
Matematică (aproape de 15%),în timp ce la disciplina limba și literatura română procentul de promovare 
este mai mare cu 14,32 față de anul precedent, iar la limba maghiară se constată o scădere a acestui 
procent cu 4,87%. 

 An școlar 2018-2019 An școlar 2019-2020 

Nr. elevi prezenți Total (1558)  Total (1778) 

Medii 67,97% 73,34% 

Lb. română 51,69% 66,01% 

Matematică 52,60% 67,55% 

Lb. maternă 94,87% 90,00% 

 



 9

 
 

Nr. 
elevi 

înscriși 

Nr. elevi 
neprezentați

Nr. elevi 
prezenți 

Nr. elevi 
liminați 
cu nota 

1 

Nr. 
elevi cu 

note 
sub 5 

Nr. elevi cu  note peste 5 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10

1865 87 1778 1 474 1304 253 309 368 287 86 1

 4,66% 95,34 %  26,66% 73.34%       
 

 

 
3 .2  ANALIZA REZULTATELOR FINALE PE DISCIPLINE 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Nr. 
elevi 

înscriș
i 

Nr. elevi 
neprezentaț

i 

Nr. elevi 
prezenți 

Nr. elevi 
eliminaț
cu nota 

1 

Nr. 
elev
i cu 
note 
sub 
5

Nr. elevi cu  note peste 
5 

5-
5.99

6-
6.99 

7-
7.99 

8-
8.99

9-
9.99

1
0
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1865 79 1786 1 606 1179 241 254 265 270 143 6

  
94.34

% 
  66.01%       

 

 

LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ 

Nr. 
elevi 

înscriș
i 

Nr. elevi 
neprezentaț

i 

Nr. 
elevi 

prezenț
i 

Nr. elevi 
eliminaț
cu nota 

1 

Nr. 
elev
i cu 
note 
sub 
5 

Nr. elevi cu  note peste 
5 

5-
5.99

6-
6.99 

7-
7.99 

8-
8.99

9-
9.99

1
0

1335 35 1300 0 133 1167 121 200 275 324 243 4

  97,38    90,00%       

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
MATEMATICĂ 

Nr. 
elevi 

înscriși 

Nr. elevi 
neprezentați

Nr. elevi 
prezenți 

Nr. elevi 
liminați 
cu nota 

1 

Nr. 
elevi 
cu  

note 
sub 

Nr. elevi cu  note peste 5 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10
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5 

1865 84 1781 0 578 1203 244 379 307 181 83 9
  95,50 %   67,55%       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 REZULTATE GENERALE ȘI PE DISCIPLINE COMPARATIV CU REZULTATELE 
OBȚINUTE LA NIVEL NAȚIONAL 

Raportat la media națională  privind rezultatele la examenul de Evaluare Națională, rezultatele sunt mai 
mici în cazul județului Covasna:  

- Diferențele față de media națională sunt  cu aproximativ 3 % mai mici, cu excepția rezultatelor la 
limba și literatura română, care sunt cu  18% mai mici, fapt determinat de configurația pe secții de 
predare specifică județului Covasna.  

 
3.4 REZULTATE GENERALE ȘI PE DISCIPLINE ÎN FUNCȚIE DE MEDIUL DE 

REZIDENȚĂ 
La nivelul județului Covasna promovabilitatea medie a fost de 73.30% , însă se constată diferențieri 

în funcție de mediul de rezidență. Astfel, în mediul urban, promovabilitatea a fost de 83.63%, iar în 
mediul rural a fost 57.39%, aceleași diferențieri constatându-se și în cazul analizei la nivelul fiecărei 
probe de examen: 
 

Nr elevi prezenți Total (1778) Urban(1081) Rural  (697) 



 12

Medii 73,34% 83.63% 57.39% 

Lb. română 66,01% 76.41% 49.93% 

Matematică 67,55% 78.65% 50.36% 

Lb. maternă 90,00% 94.75% 82.85% 
 

 

 
 

Medii generale 

 

An școlar 2018-2019  2019-2020 2019 2020 2019 2020 

Nr.elevi 
prezenți 

Total(1558)  Total(1778) Urban Urban Rural Rural   

Medii 67,97% 73,34% 81,60% 83.63% 50,51% 57.39% 

Lb. română 51,69% 66,01% 64,16% 76.41% 35,84% 49.93% 

Matematică 52,60% 67,55% 67,58% 78.65% 33,38% 50.36% 

Lb. maternă 94,87% 90,00% 97,97 94.75% 91,00% 82.85% 
 

Mediul de 
rezidență 

În
sc

ri
și

 

P
re

ze
n

ți
 

A
b

se
n

ți
 

Sub 5 
Peste 

5 
1-

1,99
2-

2,99
3-

3,99
4-

4,99
5-

5,99
6-

6,99 
7-

7,99 
8-

8,99 
9-9,99 10

Procen
t 

RURAL 744 697 47 297 400 20 65 100 112 113 105 102 67 13 0 
57.39

% 

URBAN 1121 1081 40 177 904 5 22 46 104 139 200 263 227 74 1 
83.63

% 
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3.5 REZULTATE GENERALE ȘI PE DISCIPLINE PE SECȚIILE DE PREDARE 
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3.6 REZULTATE GENERALE ȘI PE DISCIPLINE PE ZONE  

ZONA 
LIMBA ȘI 

LITERATURA 
ROMÂNĂ 

LIMBA ȘI 
LITERATURA 
MAGHIARĂ 

MATEMATICĂ 
MEDIA 

GENERALĂ 

Baraolt 48.77% 83.12% 48.15% 58.64% 

Covasna 62.07% 88.89% 60.47% 69.19% 

Întorsura 
Buzăului 

96.88% - 81.13% 91.19% 

Sf. Gheorghe 70.82% 92.83% 72.82% 77.01% 

Tg. Secuiesc 54.31% 88.81% 62.93% 67.39% 

Total JUDEȚ 66.01% 90.00% 67,55% 73.34% 

 

 
1. ANALIZA COMPARATIVĂ A REZULTATELOR FAȚĂ DE ANII PRECEDENȚI 

Disciplina 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Limba și 
literatura 
 română 

57.49% 64.74% 56.06% 75.16% 65.11% 67.03% 59.17% 51.69% 66.01%

Limba și 
literatura  
maghiară 

93.74% 90.76% 92.11% 95.93% 94.23% 90.92% 94.05% 94.87% 90.00%

Matematică 44.89% 70.29% 73.46% 78.32% 69.93% 60.77% 55.34% 52.60% 67,55%
 

 
5. IERARHIZAREA REZULTATELOR  

În ierarhizarea rezultatelor s-au avut în vedere mediile de rezidență și instituțiile de învățământ 
cu personalitate juridică. Fiind o măsură statistică, ierarhizarea pe media de promovabilitate nu reflectă 
realitatea notelor peste 5 (de ex. un  elev cu lacune mari la matematică obține notă sub 5, dar cu notele 
mai mari de 5 de la limba română, respectiv limba maghiară, devine pentru statistică promovat). 

În mediul urban se constată următoarele: 
- Din totalul de 18 unități școlare cu personalitate juridică, o singură unitate a avut 

promovabilitate zero, pe fondul unui număr mic de elevi înscriși 
- Promovabilitate sub 50%  s - a obținut în  3 unități școlare (16%) 
- Diferența dintre primele 3 unități școlare este de sub 1 punct procentual 
- 44% din unitățile școlare din mediul urban au peste 90% promovabilitate 

În mediul rural se constată următoarele: 
- Promovabilitate sub 50% s-a realizat în 12 unități școlare ( 30%) din 39 de unități 

școlare  
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- 8% din unitățile școlare din mediul urban au peste 90% promovabilitate 
 
Mediu Denumire Înscriși Prezenți Procent

URBAN Colegiul Național "Mihai Viteazul" Sfântu Gheorghe 96 95 97.89%

URBAN 
Școala Gimnazială "Mihail Sadoveanu" Întorsura 
Buzăului 108 85 97.65%

URBAN Colegiul Național "Székely Mikó" Sfântu Gheorghe 108 108 97.22%
URBAN Liceul Teoretic "Mikes Kelemen" Sfântu Gheorghe 108 108 95.37%
URBAN Școala Gimnazială "Váradi József" Sfântu Gheorghe 128 128 94.53%
Mediu Denumire Înscriși Prezenți Procent

URBAN Școala Gimnazială "Avram Iancu" Covasna 23 23 91.30%
URBAN Școala Gimnazială "Petőfi Sándor" Târgu Secuiesc 53 53 90.57%
URBAN Liceul Teoretic "Nagy Mózes" Târgu Secuiesc 73 72 90.28%
URBAN Liceul de Arte "Plugor Sándor" Sfântu Gheorghe 57 57 85.96%
URBAN Școala Gimnazială "Molnár Józsiás" Târgu Secuiesc 48 43 81.40%
URBAN Liceul "Kőrösi Csoma Sándor" Covasna 79 79 73.42%
URBAN Școala Gimnazială "Nicolae Colan" Sfântu Gheorghe 32 32 71.88%
URBAN Liceul Teologic Reformat Sfântu Gheorghe 19 19 68.42%
URBAN Școala Gimnazială "Gaál Mózes" Baraolt 67 67 56.72%
URBAN Școala Gimnazială "Turóczi Mózes" Târgu Secuiesc 49 48 56.25%
URBAN Școala Gimnazială "Ady Endre" Sfântu Gheorghe 47 42 38.10%
URBAN Școala Gimnazială "Gödri Ferenc" Sfântu Gheorghe 21 20 30.00%

URBAN 
Școala Gimnazială "Néri Szent Fülöp" Sfântu 
Gheorghe 5 2 0.00%

RURAL Școala Gimnazială "Horn Dávid" Comandău 4 3 100.00%
RURAL Școala Gimnazială "Konsza Samu" Bățanii Mari 13 13 100.00%
RURAL Școala Gimnazială "Nicolae Russu" Sita Buzăului 45 42 90.48%
RURAL Școala Gimnazială "Bibó József" Brateș 12 12 83.33%
RURAL Școala Gimnazială "Benkő József" Brăduț 37 37 78.38%
RURAL Școala Gimnazială "Dr. Gelei József" Arcuș 9 9 77.78%
RURAL Școala Gimnazială "Gábor Áron" Chichiș 13 13 76.92%
RURAL Școala Gimnazială "Andrei Șaguna" Barcani 32 32 75.00%
RURAL Școala Gimnazială "Máthé János" Herculian 6 4 75.00%
RURAL Școala Gimnazială "Trefán Leonárd" Poian 15 15 73.33%
RURAL Școala Gimnazială Dobârlău 26 26 73.08%
RURAL Școala Gimnazială "Henter Károly" Bodoc 13 13 69.23%
RURAL Școala Gimnazială "Comenius" Brețcu 35 35 68.57%
RURAL Școala Gimnazială "Kun Kocsárd" Ojdula 19 19 68.42%
RURAL Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Valea Mare 6 6 66.67%
RURAL Școala Gimnazială "Nagy Mózes" Estelnic 18 17 64.71%
RURAL Școala Gimnazială "Antos János" Reci 14 12 58.33%
RURAL Școala Gimnazială "Fejér Ákos" Micfalău 12 12 58.33%
RURAL Școala Gimnazială "Kelemen Didák" Mereni 12 12 58.33%
RURAL Școala Gimnazială "Végh Antal" Cernat 30 30 56.67%
RURAL Școala Gimnazială "Kálnoky Ludmilla" Valea Crișului 25 16 56.25%
RURAL Școala Gimnazială "Jancsó Benedek" Ghelința 40 38 55.26%
RURAL Școala Gimnazială "Mikes Kelemen" Zagon 43 38 55.26%
RURAL Școala Gimnazială "Apor István" Sânzieni 29 29 55.17%
RURAL Școala Gimnazială Nr. 1 Zăbala 30 29 55.17%
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RURAL Școala Gimnazială "Bálint Gábor" Catalina 18 16 50.00%
RURAL Școala Gimnazială "Czetz János" Ghidfalău 4 4 50.00%
RURAL Școala Gimnazială "Mikes Ármin" Bixad 20 20 40.00%
RURAL Școala Gimnazială "Kriza János" Aita Mare 21 21 33.33%
RURAL Școala Gimnazială "Bölöni Farkas Sándor" Belin 13 13 30.77%
RURAL Școala Gimnazială "Bem József" Lemnia 7 7 28.57%
RURAL Școala Gimnazială "Bartha Károly" Boroșneu Mare 4 4 25.00%
RURAL Școala Gimnazială "Tatrangi Sándor" Ozun 28 28 25.00%
RURAL Școala Gimnazială "Kicsi Antal" Turia 29 29 24.14%
RURAL Școala Gimnazială "László Lukács" Ilieni 5 5 20.00%
RURAL Școala Gimnazială "Borbáth Károly" Vârghiș 7 7 14.29%
RURAL Școala Gimnazială Hăghig 13 7 14.29%
RURAL Școala Gimnazială "Tőkés József" Malnaș 8 8 12.50%
RURAL Școala Gimnazială "Romulus Cioflec" Araci 29 16 6.25%
 

În mediul urban, la majoritatea unităților școlare procentul promovabilității este mai mare între 
1-16%, însă există și diferențe negative. Cele mai mari scăderi procentuale între sesiunea 2019 și cea din 
2020 a Evaluării Naționale sunt la: 

Unitate de învățământ 2019 2020 Diferența

Școala Gimnazială ”Ady Endre” Sfântu Gheorghe  53.33% 38.10% -15.23%
Liceul Teologic Reformat Sfântu Gheorghe 82.61% 68.42% -14.19%
Școala Gimnazială "Gödri Ferenc" Sfântu Gheorghe 41.67% 30% -11.67%

 
În mediul rural tendința pozitivă se menține la fel ca și în mediul urban, iar diferențe negative 

mai mari de 10% sunt 8 unități de învățământ: 

Unitate de învățământ 2019 2020 Diferența

Școala Gimnazială "Borbáth Károly" Vârghiș 71.43% 14.29% -57.14%
Școala Gimnazială "Bem József" Lemnia 71.43% 28.57% -42.86%
Școala Gimnazială "Tőkés József" Malnaș 50% 12.50% -37.5%
Școala Gimnazială "László Lukács" Ilieni 50% 20% -30%
Școala Gimnazială "Czetz János" Ghidfalău 71.43% 50% -21.43%
Școala Gimnazială "Apor István" Sânzieni 74.07% 55.17% -18.90%
Școala Gimnazială "Romulus Cioflec" Araci 16% 6.25% - 10.25%

 
 
6.Analiza SWOT cu privire la modul de organizare și desfășurare a examenului, cu accentuarea 
punctelor tari și a punctelor slabe 

Puncte tari Puncte slabe 
 Comisia Județeană de organizare și desfășurare a 

EN VIII a întreprins din timp toate acțiunile și 
măsurile pentru organizarea examenului de 
Evaluare Națională: asigurarea resursei umane 
pentru centrele de examen și evaluare, 
evaluatori,   adrese către factori, avizarea 
cazurilor speciale, instruirea președinților 
comisiilor de examen și de evaluare, întocmirea 
documentației necesare comisiei județene și 
comisiilor din centrele de examen și de evaluare 

 Un elev a fost eliminat pentru tentativă de 
fraudă. 

 Niciun elev absolvent de clasa a VIII- a de 
la Școala Specială Sf. Gheorghe nu s-a 
prezentat pentru a susține examenul de 
Evaluare Națională. 

 Transportul lucrărilor contestate s-a 
realizat de către membrii Comisiei 
Județene fapt care i-a supus pe aceștia 
riscului infectării cu coronavirus. 
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etc. 
 Centrele de examen au fost dotate cu toate 

materialele necesare bunei desfășurări a 
examenului de Evaluare Națională, respectând 
cerințele legislației în vigoare: copiatoare, 
imprimante, calculatoare, laptopuri, 
consumabile, camere audio-video etc. 

 Comisiile din fiecare centru de examen și-au 
desfășurat activitatea conform atribuțiilor 
prevăzute în ordinele și procedurile aferente 
acestui examen. 

 Unitățile de învățământ – centre de examen s-au 
organizat astfel încât să se respecte prevederile 
ordinului comun al  Ministerului Educației și 
Cercetării și al Ministerului Sănătății (OMEC-
MS) nr. 4267/841/2020 

 Resursele umane au fost suficiente 
 Au fost monitorizate 43 de centre de examen 

ocazie cu care nu s-au constatat nereguli. 
 Rata de promovare a crescut considerabil 

comparativ cu ultimii doi ani școlari  
 Transportul securizat al lucrărilor către județul 

evaluator nu s-a mai realizat de către membrii 
comisiei județene 

 

Oportunități Amenințări 
 Toate centrele de examen sunt dotate cu baza 

materială necesară desfășurării examenului de 
evaluare națională 

 Cadrele didactice – membri în comisia de 
examen /evaluare au experiența necesară 
organizării și desfășurării acestui examen 

 Schimbările legislative frecvente și de 
ultim moment care pun membrii comisiei 
județene, respectiv membrii din comisiile 
din centrele de examen în imposibilitatea 
de a acționa în timp util. 

 Riscul infectării cu noul coronavirus 

 
7. Propuneri de măsuri de intervenție în vederea îmbunătățirii performanțelor școlare ale elevilor 
și reducerea decalajelor dintre performanțele obținute în mediul urban /rural 

- Implementarea proiectelor cu finanțare europeană care să cuprindă activități remediale, având ca grup 
țintă elevii cu risc de abandon, respectiv părăsirea timpurie a școlii, atât din mediul rural, cât și din 
comunitățile școlare din zone economice defavorizate, chiar dacă aparțin mediului urban. 

- Accesarea fondurilor europene pentru finanțarea pe scară largă în mediul rural și cel urban (orașe mici) 
a proiectelor de tip ”Școală după Școală” 

- Asigurarea finanțării cursurilor de formare pentru cadrele didactice din mediile mai sus menționate, 
atât pentru predare - învățare bazată pe competențe, cât și pentru evaluare 

- Analizarea la nivelul județelor a rezultatelor, identificarea punctuală a soluțiilor de îmbunătățirii 
rezultatelor și prezentarea la cercurile pedagogice 

- Organizarea simulării la nivel județean și național  
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8. CONCLUZII  FINALE 

 Resursa umană corespunzătoare la nivelul centrelor de examen, din unitățile de învățământ și a 
celor de evaluare; 

 După cinci ani în care la examenul de  Evaluarea Națională  nu s-a obținut nota maximă, anul 
acesta  o elevă a obținut media generală 10  

 Procent  mai bun de promovare la toate disciplinele: 

 limba și literatura română / 66,01 %  

 limba și literatura maghiară / 90,00%  

 matematică / 67,55 %  
Procentul general de promovare este de  73,34%, județul Covasna ocupând locul 22.  Evaluarea 
lucrărilor din județul Covasna s-a realizat în cadrul Centrelor zonale de evaluare din județul Mureș, 
conform prevederilor metodologice în vigoare; județul Covasna a fost județ evaluator doar în cadrul  
etapei contestațiilor  pentru județele Harghita și Brașov. 

 Procentul foarte bun de prezență la examenul de Evaluare Națională în județul Covasna: 

 limba și literatura română / 95,76% 

 limba și literatura maghiară / 97,38% 

 matematică / 95,5 % 

 Numărul relativ mic de contestații depuse în urmă evaluării lucrărilor: 

 Limba și literatura română 45 contestații din care 25 au fost rezolvate favorabil 

 limba și literatura maghiară / 32 contestații din care 30 au fost rezolvate favorabil  

 matematică / 34 contestații din care 15 au fost rezolvate favorabil 

 Examenul de Evaluare Națională din anul școlar 2019-2020 la nivelul județului Covasna s-a 
desfășurat în condiții optime, respectând în totalitate atât procedurile MEC, cât și cele ale 
Ministerului Sănătății, în condițiile speciale determinate de răspândirea epidemiei cu SARSCOV-2. 

 
 
 

3.2. EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT – SESIUNEA IUNIE-IULIE 2020 
 

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT SESIUNEA 
IUNIE-IULIE 2020 

Prima sesiune a examenului de bacalaureat 2020 s-a desfășurat conform prevederilor Legii 
Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011, a Ordinului ministrului nr. 4950 din 27.08.2019 privind organizarea şi 
desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2020, a OMEC nr. 4307/ 21.05.2020 privind 
modificarea și completarea Ordinului Ministrul educației naționale nr. 4950/2019 privind organizarea și 
desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2020, a OMEC nr. 4441/ 2.06.2020 pentru 
modificarea și completarea Ordinului Ministrul educației naționale nr. 4950/2019 privind organizarea și 
desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2020, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a 
examenului de bacalaureat, aprobată prin OMECTS nr. 4799/ 2010 publicată în Monitorul Oficial al 
României nr. 63 bis din 25.01.2011 şi a Ordinului ministrului nr. 4800/ 2010 privind disciplinele şi 
programele pentru examenul de bacalaureat 2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 67 bis 
din 26.01.2011, a adreselor, procedurilor şi reglementărilor transmise de MEN şi CNEE în vederea unei 
bune organizări şi desfăşurări a acestui examen naţional: 
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 Procedura nr. 2341/ DGIP/ 15.06.2020 de selecție și nominalizare  a președinților comisiilor 
din centrele  de examen şi din centrele zonale de evaluare în cadrul examenului de bacalaureat 
naţional – 2020. 

 Precizări MEN nr. 2772/20.06.2020 cu privire la completarea foilor tipizate de examen, în 
cadrul examenului de bacalaureat naţional – 2020 

 OMEC nr. 4341/ 27.05.2020 privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/ recunoașterea 
nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale 
– examenul de bacalaureat național 2020 

 Nota MEC nr. 9367/ 05.06.2020 referitoare la normele metodologice de aplicare a OMEC 
nr. 4341/ 27.05.2020 privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/ recunoașterea 
nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale 
– examenul de bacalaureat național 2020 

 Adresa nr. 33426/11.06.2019 cu privire la afișarea nr. de telefon TELVERDE 

 Adresa MEC nr. 239/ 28.05.2020 cu privire la documentele tip de înscriere la examenul de 
bacalaureat naţional 2019. 

 Adresa MEC nr. 29579/ 14.05.2020 cu privire la imprimatele (colile/ foile tipizate) pentru 
probele examenului național de bacalaureat 2020. 

 Procedura MEC nr. 2092/ DGIP/ 10.06.2020 privind modalitatea de secretizare și securizare a 
lucrărilor scrise și de transport al lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de 
evaluare și la centrele regionale de contestații, modalitatea de evaluare a lucrărilor, de 
soluționare a contestațiilor, precum și consemnarea în catalogul electronic a rezultatelor obținute 
de candidați la Evaluarea Națională pentru absolvențioi clasei a VIII-a și la examenul de 
Bacalaureat Național, în anul școlar 2019-2020. 

 OMEC nr. 4515/ 12.06.2020 privind aprobarea normelor de plată a personalului din cadrul 
comisiilor desemnate în cadrul (…) examenului de bacalaureat (…) sesiunile anului 2020. 

 Procedura operaţională nr. 1561/ DGIP/ 03.06.2020 privind activitatea de supraveghere 
audio-video, prin intermediul sistemelor de supraveghere audio-video, în unităţile şcolare din 
sistemul naţional de învăţământ, pe perioada desfăşurării probelor şi activităţilor specifice din 
cadrul examenelor naţionale în anul şcolar 2019-2020. 

 Procedura nr. 26361/14.02.2020 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor 
pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficienţe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări 
specifice de învățare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții 
clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2020 

 Adresa MEN nr. 30805/12.06.2020 referitoare la arondarea candidaţilor care au finalizat în 
cadrul învăţământului liceal specializări/ calificări autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul 
examenului de bacalaureat naţional – 2020. 

 Adresa MEN nr. 30806/12.06.2020 referitoare la transmiterea contestațiilor candidaţilor care au 
finalizat în cadrul învăţământului liceal specializări/ calificări autorizate să funcţioneze 
provizoriu în cadrul examenului de bacalaureat naţional – 2020. 

 Adresa MEN nr. 2764/19.06.2020 referitoare la arondarea candidaţilor care au finalizat în 
cadrul învăţământului liceal specializări/ calificări autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul 
examenului de bacalaureat naţional – 2020. 
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 Procedura MEC nr. 31046/ 18.06.2020 privind modul de comunicare a rezultatelor obținute de 
candidații la examenul național de bacalureat – 2020. 

 Manual de proceduri privind organizarea și desfășurarea procesului de transfer/preluare a 
arhivelor de subiecte 

 Ordinul comun al Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Sănătății pentru 
stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV 2 în unitățile/ 
instituțiile de învățământ nr. 4267/ 841/ 2020 

 Procedura MEC nr. 9412/ 11.06.2020 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor 
pentru elevii/ candidații care se află în situațiile speciale determinate de contextul pandemiei de 
COVID-19 și care susțin examenele naționale în anul școlar 2019-2020. 

 Adresa MEC nr. 31455/ 29.06.2020 cu privire la modul de depunere a contestațiilor în sesiunea 
iunie-iulie a examenului de bacalaureat 2020. 

 Adresa MEC nr. 30353/ 02.06.2020 referitoare la eliberarea diplomelor de bacalaureat. 
 

PREGĂTIREA ŞCOLILOR ȘI A CANDIDAȚILOR ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII ŞI 
DESFĂŞURĂRII EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2020 

Măsurile întreprinse de IŞJ Covasna, pe parcursul anului şcolar 2019-2020 pentru pregătirea 
examenului de bacalaureat au fost complexe şi s-au derulat ţinând cont de prevederile Metodologiei 
privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat, valabilă şi pentru examenul de 
bacalaureat 2020: 

 Informarea constantă şi la timp a tuturor cadrelor didactice asupra noutăţilor privitoare la 
modul de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de bacalaureat 2020; 

 Diseminarea şi prelucrarea tuturor materialelor, adreselor şi reglementărilor MEC; 

 Diseminarea şi prelucrarea programelor de examen, în cadrul întâlnirilor metodice cu 
profesorii la fiecare specialitate şi în cadrul şedinţelor organizate de IŞJ Covasna cu 
directorii unităţilor de învăţământ; 

 Acţiuni de monitorizare şi consiliere a modului de pregătire a elevilor în vederea susţinerii 
examenului naţional de bacalaureat, prin efectuarea unor inspecţii tematice şi de specialitate 
de către inspectorii de specialitate şi profesorii metodişti;  

 Verificarea modului de dotare a şcolilor cu camere de luat vederi,aparatură xerox, 
calculatoare, imprimantă, telefoane etc. 

 Cuprinderea în inspecţiile tematice derulate a unor aspecte specifice monitorizării modului 
de pregătire a absolvenţilor claselor a XII-a şi a XIII-a în vederea susţinerii examenului de 
bacalaureat 2020 şi a modului de pregătire a centrelor de examen şi a centrului zonal de 
evaluare pentru desfăşurarea în bune condiţii a primei sesiuni examenului de bacalaureat 
2020 

 Derularea pregătirilor pentru examenul de bacalaureat, în perioada 02-12 iunie 2020, cf. 
prevederilor din adresa MEC nr. 545/ DGIP/ 28.04.2020 prin care a fost stabilit un set de 
măsuri cu privire la reluarea activității în sistemul de educație după încetarea stării de 
urgență. IȘJ Covasna a elaborat o procedură (PO-02-08) privind stabilirea unor măsuri de 
prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2.  

 
ACTIVITĂȚI SPECIFICE DERULATE 

În cursul lunii octombrie secretarul comisiei județene a derulat următoarele activități  
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 Întâlniri organizate cu elevii din clasele a XII-a/ a XIII-a, în cadrul cărora s-au abordat 
următoarele aspecte: 
 Prelucrarea prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de 

bacalaureat, aprobată prin OMECTS nr. 4799/ 2010 
 Prelucrarea prevederilor OMEN nr. 4950 din 29.08.2019, privind organizarea și 

desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2020 
 Discuții cu direcțiunea unității de învățământ și cadrele didactice cu privire la modul de 

organizare a orelor suplimentare de pregătire la disciplinele de examen. 
 

DESFĂȘURAREA PROBELOR DE EVALUARE A COMPETENȚELOR LINGVISTICE ȘI 
DIGITALE 

În conformitate cu  OMEC nr. 4.341/27 mai 2020 privind aprobarea Metodologiei pentru 
echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor 
lingvistice şi digitale - examenul de bacalaureat naţional 2020, au fost echivalate/ recunoscute nivelurile 
de competență, după cum urmează: 

 competenţele lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A) 

 competenţele lingvistice de comunicare orală în limba maternă - pentru elevii care au urmat 
studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale (proba B) 

 competenţele lingvistice de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe 
parcursul învăţământului liceal (proba C) 

 competenţele digitale (proba D) 
 

ORGANIZAREA ȘU DESFĂȘURAREA PROBELOR SCRISE ALE EXAMENULUI DE 
BACALAUREAT 2020 – SESIUNEA IUNIE-IULIE  

În conformitate cu prevederile Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea 
examenului de bacalaureat, Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, a OMEC nr. 4950/ 
27.08.2019, a OMEC nr. 4307/ 2020 și a celorlalte reglementări MEC, în vederea organizării 
examenului de bacalaureat 2020, au fost realizate următoarele: 

- au fost nominalizate persoanele de contact pentru fiecare centru de examen, s-a realizat 
pregătirea acestora şi predarea-primirea certificatelor SSL 

- au fost nominalizate centrele de examen şi centrul zonal de evaluare şi arondarea şcolilor la 
acestea, conform anexei şi lista a fost trimisă la MEC pentru aprobare. Au funcționat 7 centre de 
examen şi 7 subcomisii: 

 

Unități de învățământ în care au funcționat 
centre de examen  

Unități şcolare în care au funcționat 
subcomisii  

Colegiul  Naţional  „Mihai Viteazul” Sf. 
Gheorghe 

Liceul de Arte „Plugor Sandor” Sf. Gheorghe 

Colegiul Național  „Székely Mikó” Sf. 
Gheorghe 

Liceul Tehnologic „Baróti Szabó Dávid” Baraolt 

Liceul Teoretic  „Mikes Kelemen”  Sf. 
Gheorghe 

Liceul „Kőrösi Csoma Sándor” Covasna 

Liceul Economic „Berde Aron” Sf. Gheorghe 
Liceul Tehnologic „Puskás Tivadar” Sf. 
Gheorghe

Liceul Teoretic ”Nagy Mózes”  Tg. Secuiesc Liceul Teologic Reformat Tg. Secuiesc 
Liceul Tehnologic „Gabor Aron” Tg. Secuiesc Liceul Tehnologic „Apor Péter” Tg. Secuiesc 
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Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Întorsura 
Buzăului 

Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Întorsura 
Buzăului

 

 Au funcționat două centre zonale de evaluare, în cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuși” și 
în cadrul Școlii Gimnaziale „Nicolae Colan” din Sf. Gheorghe.  

 Au fost asigurate foile tipizate pentru lucrările scrise, în fiecare centru de examen și în fiecare 
subcomisie 

 A fost asigurat accesul la aplicația informatică Bacalaureat 2020. 

 Nu a fost constituită nicio subcomisie subefectivă. 

 Au fost emise deciziile de numire a comisiei județene și a comisiilor din centrele de examen/ centrul 
zonal de evaluare. Acestea au fost emise cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 S-a realizat arondarea elevilor din unităţile de învăţământ care au finalizat specializări/calificări 
autorizate să funcţioneze provizoriu la unităţi de învăţământ în care au funcționat 
specializări/calificări  acreditate   identice  cu cele ale absolvenţilor arondaţi. Astfel de subcomisii au 
funcționat în două centre de examen, după cum urmează: 
1. CE din cadrul Liceului Economic „Berde Aron” din  Sf. Gheorghe 

 în cadrul Liceului Tehnologic „Eötvös József” Odorheiu Secuiesc  

 în cadrul Liceului Tehnologic „Székely Károly” Miercurea Ciuc  

 în cadrul Liceului Tehnologic „Bányai János” Odorheiu Secuiesc 
2. CE din cadrul Colegiului Național „Mihai Viteazul” din Sf. Gheorghe 

 în cadrul Liceului Vocațional de Arte Tg. Mureș  

 Au fost întreprinse măsurile necesare pentru asigurarea dotării centrelor de examen şi a centrului 
zonal de evaluare cu un număr suficient de copiatoare în stare de funcţionare, calculatoare, conexiune 
la internet, consumabile. Comisia judeţeană a monitorizat constant modul de pregătire a şcolilor cu 
statut de centre de examen/ zonal de evaluare pentru dotarea corespunzătoare şi pregătirea adecvată a 
sălilor de examen şi a făcut demersurile necesare asigurării consumabilelor necesare. Şcolile au fost 
dotate cu aparatura audio-video necesară desfăşurării în bune condiţii a examenului de bacalaureat 
2020. 

 Arondarea elevilor la centre de examen s-a realizat cu respectarea prevederilor legale. 

 S-a realizat informarea elevilor cu privire la arondarea unităților de învățământ la centrele de examen, 
atât prin afișaj pe site-ul IȘJ Covasna, cât și în cadrul unităților de învățământ, prin ședințe de 
informare a elevilor. 

 Repartizarea candidaților în sălile de clasă s-a realizat cu respectarea prevederilor metodologiei iar 
listele au fost afișate la loc vizibil. 

 S-a asigurat securitatea transferului subiectelor și a transportului acestora în sălile de examen. 

 S-a asigurat securizarea lucrărilor scrise acestea fiind păstrate în fișete metalice. 

 S-a asigurat transportul și securitatea lucrărilor scrise, pe întreaga perioadă a examenului de 
bacalaureat. 

 S-a asigurat asistenţa medicală și paza pe durata desfășurării probelor scrise din cadrul examenului de 
bacalaureat.  

 Comisia județeană a realizat instruirea preşedinţilor  şi  a membrilor comisiilor din centrele de 
examen/ centrul zonal de evaluare în data de 20.06.2020. 

 În fiecare dintre comisiile din centrele de examen/ centrul zonal de evaluare/ s-a realizat instruirea 
asistenţilor, respectiv a profesorilor evaluatori. 
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 Situațiile statistice zilnice au fost înregistrate și raportate zilnic către MEC. 

 Nu au fost cuprinse în comisii persoane implicate în disfuncționalități ale examenelor din anii 
anteriori. 

 Au fost dispuse măsuri pentru descurajarea strângerii oricăror tipuri de fonduri de la elevi/ părinţi / 
alte persoane fizice sau juridice cf. prevederilor metodologiei. 

 S-a realizat informarea publicului despre existența canalelor de sesizare a unor eventuale fapte de 
corupție fost afișat în fiecare centru de examen și centru de evaluare a Tel verde 0800801100. 

 S-a realizat monitorizarea organizării şi desfăşurării examenului de bacalaureat de către inspectoratul 
școlar: în fiecare subcomisie a fost delegat un membru al comisiei județene pentru a monitoriza 
modul de desfășurare a probelor scrise. 

 După finalizarea evaluării s-a verificat corectitudinea calculului mediei, a notei finale pentru fiecare 
lucrare, precum și corectitudinea introducerii corecte a notelor finale pentru toate lucrările scrise, 
conform instrucțiunilor MEC. 

 Au fost respectate prevederile a Ordinului ministrului nr. 4950 din 27.08.2019 privind organizarea şi 
desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2020, ale OMEC nr. 4307/ 21.05.2020 privind 
modificarea și completarea Ordinului Ministrul educației naționale nr. 4950/2019 privind organizarea 
și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2020, ale OMEC nr. 4441/ 2.06.2020 pentru 
modificarea și completarea Ordinului Ministrul educației naționale nr. 4950/2019 privind organizarea 
și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2020, a Metodologiei de organizare şi 
desfăşurare a examenului de bacalaureat, aprobată prin OMECTS nr. 4799/ 2010 publicată în 
Monitorul Oficial al României nr. 63 bis din 25.01.2011, precum şi prevederile procedurilor 
operaţionale şi precizărilor specifice examenului de bacalaureat 2020 emise de Comisia Naţională de 
Bacalaureat. 

 Nu s-a apelat la subiect de rezervă.  

 Comisia județeană a aprobat susţinerea probelor examenului de bacalaureat, sesiunea iunie-
iulie 2020, în condiții speciale, pentru 8 candidați. 
- La solicitarea IȘJ Covasna din adresa nr. 4087/ 24.06.2020, MEC a aprobat prin adresa nr. 2938/ 

DGIP/ 23.06.2020, susţinerea probei scrise E.d) – din cadrul examenului de bacalaureat, sesiunea 
iunie-iulie 2020, la spital, de către candidata  MAROSI ÉVA, de la Liceul Teologic Reformat Sf. 
Gheorghe, liceu arondat la CE nr. 1277 – Colegiul Național „Székely Mikó” din Sf. Gheorghe, 
întrucât, cf. documentului medical depus, aceasta și-a fracturat piciorul, urmând să fie supusă 
unei intervenții chirurgicale. 

- Au existat 3 cazuri de eliminare din examen:  

 La centrul de examen nr. 258 din cadrul Liceului Tehnologic „Gábor Áron” Tg. Secuiesc – la 
proba E.a) 1 candidat pentru fraudă, fără drept de participare la următoarele două sesiuni. 

 La centrul de examen nr. 991 din cadrul Liceului Economic „Berde Áron” Sf. Gheorghe, 
subcomisia din cadrul Liceului Tehnologic „Puskás Tivadar” din Sf. Gheorghe – la proba 
E.d) – 1 candidat pentru fraudă, fără drept de participare la următoarele două sesiuni. 

 La centrul de examen nr. 6 din cadrul Liceului Teoretic „Mircea Eliade” – subcomisia din 
cadrul Liceului Tehnologic „Nicolae Bălcescu” din Întorsura Buzăului – la proba E.a) – 1 
candidat pentru fraudă, fără drept de participare la următoarele două sesiuni. 
 

DIFICULTĂŢI ÎNTÂMPINATE ÎN ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE 
BACALAUREAT, CONFORM PREVEDERILOR DIN METODOLOGIA DE ORGANIZARE 
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ŞI DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE BACALAUREAT APROBATĂ PRIN ORDINUL 
MECTS NR. 4799/ 31.08.2010 ȘI A CELORLALTE REGLEMENTĂRI ALE MEN. 

Dificultățile întâmpinate în organizarea şi desfășurarea acestei sesiuni a examenului de 
Bacalaureat au fost legate de: 

- Măsurile care au fost aplicate în vederea prevenirii îmbolnăvirilor cu SARS CoV2 
- Asigurarea resurselor umane pentru îndeplinirea tuturor funcțiilor din centrele de examen și de 

evaluare 
- Din cauza reducerilor continue de personal și a slabei retribuiri, personalul calificat în 

informatică este greu de găsit în sistemul de învățământ. Procedurile emise de MEC nu țin cont 
de acest lucru deosebit de important. 

- Cadrele didactice nu mai vor să participe, mai ales ca membri în comisii de examen și de 
evaluare, pentru că responsabilitatea este mare în comparație cu retribuția pentru aceste activități. 
Cadrele didactice nu se înscriu pentru a îndeplini atribuții mai ales în centrele de evaluare, unde 
activitatea se desfășoară 12 – 14 ore zilnic, și în zilele de sâmbătă și duminică. 

- Cadrele didactice resimt lipsa încrederii sistemului în corectitudinea și deontologia lor 
profesională, în consecință și nemulțumirea este foarte mare.  

 
NEREGULI SEMNALATE ŞI SANCŢIUNI APLICATE 

Examenul de bacalaureat 2020 s-a desfăşurat, la nivelul judeţului Covasna fără incidente 
sau  nereguli care să vizeze activitatea cadrelor didactice implicate în comisiile de examen. 

ANALIZA REZULTATELOR OBŢINUTE DE CANDIDAŢII LA EXAMENUL DE 
BACALAUREAT 2019 – SESIUNEA IUNIE-IULIE, JUD. COVASNA – PROBE SCRISE 
REZULTATE GENERALE: 

 

Procent de promovare înainte de  contestaţii: 60,89% 

Procent de promovare după contestații: 62,17% 

 

REZULTATE ÎN FUNCȚIE DE FILIERĂ/ PROMOȚIE/ SECȚIE DE PREDARE/ FORMA DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT: 

Filiera Înscriși Prezenți Eliminați Respinși <5 
5,00-
5,99 

Reușiți 
6,00-
6,99 

7,00-
7,99 

8,00-
8,99 

9,00-
9,99 

10 % 

Teoretică 742 727 0 119 106 13 608 76 153 224 155 0 83.63% 

Tehnologică 426 384 3 291 274 17 90 49 27 13 1 0 23.44% 

Vocațională 222 216 0 89 80 9 127 47 38 28 14 0 58.80% 

TOTAL 1390 1327 3 499 460 39 825 172 218 265 170 0 62.17% 

      

Promoția Înscriși Prezenți Eliminați Respinși <5 
5,00-
5,99 

Reușiți 
6,00-
6,99 

7,00-
7,99 

8,00-
8,99 

9,00-
9,99 

10 % 

Curentă 1088 1071 1 324 309 15 746 100 211 265 170 0 69.65% 

Anterioară 302 256 2 175 151 24 79 72 7 0 0 0 30.86% 

TOTAL 1390 1327 3 499 460 39 825 172 218 265 170 0 62.17% 
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Secția Înscriși Prezenți Eliminați Respinși <5 
5,00-
5,99 

Reușiți 
6,00-
6,99 

7,00-
7,99 

8,00-
8,99 

9,00-
9,99 

10 % 

Română 361 340 1 90 72 18 249 61 68 74 46 0 73.24% 

Maghiară 1029 987 2 409 388 21 576 111 150 191 124 0 58.36% 

TOTAL 1390 1327 3 499 460 39 825 172 218 265 170 0 62.17% 
      

Forma Înscriși Prezenți Eliminați Respinși <5 
5,00-
5,99 

Reușiți 
6,00-
6,99 

7,00-
7,99 

8,00-
8,99 

9,00-
9,99 

10 % 

Zi 1342 1292 2 470 432 38 820 168 217 265 170 0 63.47% 

Seral 19 11 1 8 8 0 2 2 0 0 0 0 18.18% 

F.R. 29 24 0 21 20 1 3 2 1 0 0 0 12.50% 

TOTAL 1390 1327 3 499 460 39 825 172 218 265 170 0 62.17% 

 
Rezultate pe unități de învățământ: 

Liceul Înscriși Prezenți Eliminați Respinși % 
Colegiul Național "Székely Mikó" Sfântu 
Gheorghe 

84 84 0 3 96.43% 

Liceul Teoretic "Mikes Kelemen" Sfântu 
Gheorghe 

90 89 0 5 94.38% 

Liceul Teoretic "Mircea Eliade" Întorsura 
Buzăului 

109 108 0 10 90.74% 

Colegiul Național "Mihai Viteazul" Sfântu 
Gheorghe 

118 116 0 14 87.93% 

Liceul Teoretic "Nagy Mózes" Târgu Secuiesc 118 115 0 22 80.87% 
Liceul Teologic Reformat Sfântu Gheorghe 67 67 0 16 76.12% 
Liceul "Kőrösi Csoma Sándor" Covasna 72 71 0 17 76.06% 
Liceul Teologic Reformat Târgu Secuiesc 78 77 0 19 75.32% 

Liceul Înscriși Prezenți Eliminați Respinși % 
Liceul Pedagogic "Bod Péter" Târgu Secuiesc 74 72 0 25 65.28% 
Liceul de Arte "Plugor Sándor" Sfântu 
Gheorghe 

70 69 0 26 62.32% 

Liceul Tehnologic "Baróti Szabó Dávid" Baraolt 103 98 0 58 40.82% 
Liceul Economic "Berde Áron" Sfântu 
Gheorghe 

72 67 0 40 40.30% 

Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" Întorsura 
Buzăului 

39 32 1 24 21.88% 

Liceul Tehnologic "Apor Péter" Târgu Secuiesc 64 56 0 45 19.64% 
Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" Sfântu 
Gheorghe 

36 31 0 25 19.35% 

Liceul Tehnologic "Puskás Tivadar" Sfântu 
Gheorghe 

118 109 1 88 18.35% 

Liceul Tehnologic "Gábor Áron" Târgu 
Secuiesc 

78 66 1 62 4.55% 

TOTAL 1390 1327 3 499 62.17%
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4.3. CONTESTAȚIILE 

 

Situația modificărilor de note în urma reevaluării lucrărilor ale căror note au fost contestate: 

 

Situația pe tranșe: 

Proba Contestații Nemodificat Scăzut
-1,5-

1 
-1-
0,5 

-0,5-
0 

Mărit 
0-
0,5 

0,5-
1 

1-
1,5 

1,5-
2 

E)a) 269 22 121 4 30 87 126 90 31 4
E)b) 63 2 22 2 8 12 39 18 13 8
E)c) 138 11 53 4 49 74 54 18 2
E)d) 91 5 40 4 36 46 36 5 3

TOTAL 561 40 236 0 6 46 184 285 198 67 17
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Note peste 5 scăzute 
sub 5 

Note sub 5 mărite peste 5 Media diferențelor Promovați în urma 
contestațiilor 

Proba Nr.  Proba Nr. 
% din total 
contestații 

 Proba Media        Promovați 

E)a) 3  E)a) 10 4% E)a) -0.0014  17 

E)b) -  E)b) 3 5% E)b) +0.2156   

E)c) - 
 

E)c) 4 3% E)c) +0.1106 
 

Respinși în urma 
contestațiilor 

E)d) -  E)d) 4 4% E)d) +0.0936  Respinși 

TOTAL 3  TOTAL 21 4% TOTAL +0.0670  0 
 
Situația pe tranșe (procentaje) 

Proba 
Contestații  

%  
din total 

Nemodificat  
% din total 

Scăzut
% din 
total 

-1,5-1 -1-0,5 -0,5-0 
Mărit 

%  
din total 

0-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2 

E)a) 48% 8% 45% 0% 1% 11% 32% 47% 33% 12% 1%
E)b) 11% 3% 35% 0% 3% 13% 19% 62% 29% 21% 13%
E)c) 25% 8% 38% 0% 0% 3% 36% 54% 39% 13% 1%
E)d) 16% 5% 44% 0% 0% 4% 40% 51% 40% 5% 3%

TOTAL  7% 42% 0% 1% 8% 33% 51% 35% 12% 3%
 

 

ANALIZA COMPARATIVĂ – CANDIDAȚI RESPINȘI ÎNAINTE ȘI DUPĂ CONTESTAȚII: 

ÎNAINTE DE CONTESTAȚII: 
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E.c) 

Respinși 
la Proba 

E.d) 

Maghiară 1029 987 42 2 421 26 212 0 26 9 70 54 24 564

Română 361 340 21 1 95 20 0 0 37 14 16 8 0 244

Total 1390 1327 63 3 516 46 212 0 63 23 86 62 24 808
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la Proba 
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Maghiară 74% 96% 4% 0.2% 43% 6% 50% 0% 6% 2% 17% 13% 6% 57% 

Română 26% 94% 6% 0.3% 28% 21% 0% 0% 39% 15% 17% 8% 72% 

 

 

DUPĂ CONTESTAȚII: 
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Maghiară 1029 987 42 2 409 21 207 0 28 8 69 53 23 576 

Română 361 340 21 1 90 18 1 0 33 14 16 8 0 249 

Total 1390 1327 63 3 499 39 208 0 61 22 85 61 23 825 
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Maghiară 74% 96% 4% 0% 41% 5% 51% 0% 7% 2% 17% 13% 6% 58% 

Română 26% 94% 6% 0% 26% 20% 1% 0% 37% 16% 18% 9% - 73% 

 

 

COMPARATIV: 
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Maghiară - - - - -12 -5 -5 - +2 -1 -1 -1 -1 +12 

Română - - - - -5 -2 +1 - -4 - - - - +5 

Total - - - - -17 -7 -4 - -2 -1 -1 -1 -1 +17 
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Maghiară - - - - -1.2% -1.0% +0.3% +0.7% -0.2% +0.2% +0.1% -0.1% +1.2% 

Română - - - - -1.5% -1.1% +1.1% -2.3% +0.8% +0.9% +0.5% - +1.5% 

 

ETAPA SPECIALĂ A EXAMENULUI DE BACALAUREAT – IULIE 2020 
 La etapa specială a examenului de bacalaureat 2020, au fost înscriși 3 candidați. Dintre 
aceștia, 2 au promovat examenul de bacalaureat p procent de promovare final: 62,18% 
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CONCLUZII 

În judeţul Covasna, sesiunea iunie-iulie a  examenului de bacalaureat 2020 s-a desfăşurat cu 
respectarea legislaţiei în vigoare, fiind respectate toate prevederile şi termenele stabilite de MEC. Şcolile 
au fost bine pregătite, directorii dând dovadă de calităţi manageriale deosebite şi interes pentru 
asigurarea tuturor condiţiilor necesare desfăşurării în bune condiţii a sesiunii iunie-iulie a examenului de 
bacalaureat 2020. 

 
PROPUNERI 

1. Identificarea unor soluții pentru ca banii existenți să nu fie cheltuiți pe transportul lucrărilor dintr-
un județ în altul – fapt care implică și riscuri majore pentru cei care sunt nevoiți să călătorească 
după o zi de muncă – și direcționarea acestora către eficientizarea examenelor: dotarea centrelor 
(eventual constituirea unui număr de centre de examen permanente la nivelul fiecărui județ), 
remunerarea adecvată a cadrelor didactice implicate și chiar premierea elevilor cu rezultate 
deosebite). 

2. Remunerarea adecvată a cadrelor didactice implicate în desfășurarea examenului de bacalaureat, 
ținându-se cont de următoarele: 

- Salarizarea comisiilor în care se desfășoară şi proba B - Limba şi literatura maternă a examenului 
de bacalaureat este inechitabilă, întrucât aceste comisii au o zi de activitate în plus faţă de 
comisiile în care această probă nu se derulează. 

- Plata profesorilor care traduc subiectele în limbile minorităților naționale este una simbolică și 
nu acoperă complexitatea acestei activități și responsabilitatea implicată de aceasta. 

- Identificarea unor soluții pentru plata membrilor comisiilor județene, ținând cont de faptul că 
activitatea desfășurată de aceștia implică răspundere iar volumul de timp necesar organizării 
examenului și monitorizării modului de desfășurare a tuturor probelor de examen, depășește cu 
mult timpul de lucru de 8 ore/ zi, în timpul programului de lucru, inspectorii având și alte atribuții 
pe care trebuie să le onoreze pentru salariul primit. 

3. Persoanele de contact/ informaticienii din cadrul comisiilor de examen să provină din unitatea de 
învățământ în care se desfășoară probele de examen întrucât aceștia cunosc foarte bine modul de 
funcționare a sistemului informatic din școală și pot gestiona mult mai bine activitățile specifice, 
inclusiv unele probleme tehnice apărute în cursul desfășurării probelor de examen. 

 

Inspector școlar general, 
prof. KISS IMRE 
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Punctul 2  

INFORMARE  
PRIVIND MISIUNILE EXECUTATE ȘI REZULTATELE OBȚINUTE DE 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN COVASNA 
ÎN PERIOADA 01.01.2020-30.06.2020 

 
 PREZENTAREA GENERALĂ A SITUAȚIEI OPERATIVE 

În perioada de referință situația operativă la nivelul județului a fost marcată de apariția și 
răspândirea virusului Sars Cov-2, situație care a generat consecințe negative la nivel social, economic 
și în privința stării de sănătate a populației. 

Această epidemie a generat și o serie de alte implicații la nivelul mișcării necontrolate de 
persoane și a transporturilor de mărfuri, existând premisele favorabile de răspândire rapidă a 
infecției, aspecte ce au condus la necesitatea adoptării unor măsuri instituționale în vederea 
prevenirii și gestionării situațiilor de risc care au apărut în acest context, inclusiv cele la adresa 
siguranței / sănătății personalului propriu pe timpul desfășurării activităților specifice. 

Culoarul 5 pentru transportul rutier a tranzitat zona de responsabilitate a unității, fapt ce a 
generat un efort suplimentar din punct de vedere al efectivelor și mijloacelor necesare acoperirii 
acestui traseu    (73 km.) prin constituirea unor elemente de dispozitiv în zona parcărilor și a stațiilor 
de carburanți, precum și pe timpul deplasării convoaielor auto, pentru prevenirea tulburării ordinii 
publice și săvârșirii de fapte antisociale. 

De asemenea, la nivelul județului au fost constituite un număr de 12 centre de carantină 
instituționalizată, din care, în dinamica situației operative, la un număr de 8 astfel de centre au fost 
asigurate măsuri specifice de protecție cu efective de jandarmi, fapt ce a generat o scădere a 
numărului de efective pe segmentul misiunilor de menținere a ordinii publice, un număr de 844 
jandarmi ( o medie de 16 jandarmi/zi) fiind planificați numai pentru această misiune.  

Pentru acoperirea deficitului de efective au fost detașați de la structurile de pază și din 
comandamentul unității un număr de 50 de jandarmi, care, după desfășurarea unor activități 
specifice de instruire au fost angrenați în misiuni de menținere a ordinii publice ( verificări persoane 
izolate, patrule  în mediul urban și rural, acțiuni comune pe linia prevenirii răspândirii virusului 
SARS-Cov-2). 

Nu în ultimul rând, existența unor comunități mari de etnie rromă ( în localitățile Araci, 
Ghidfalău, Valea Crișului, Boroșneu Mare, Brețcu, Ojdula, Hăghig, Belin, Căpeni, Racoșul de Sus și 
cartierul Orko din mun. Sf. Gheorghe), unde s-au întors un număr mare de persoane din țările 
afectate de virusul SARS-Cov2,  al căror comportament ( din punct de vedere al respectării normelor 
referitoare la prevenirea transmiterii virusului SARS-Cov2), a fost de neconformare la aceste măsuri, 
a generat numeroase situații conflictuale    ( atât între aceste persoane, cât și între localnici și 
reprezentanții acestor comunități), care au fost gestionate gradual, cu fermitate, tact și 
proporționalitate, adaptându-ne la situația concretă, nefiind înregistrate probleme deosebite din 
punct de vedere al gestionării situației operative în acest sens. 

1. OBIECTIVE ȘI DIRECȚII DE ACȚIUNE 
Obiectivele principale care au stat în atenţia Inspectoratului în peroada supusa evaluării, au 

fost: 
 Organizarea și planificarea misiunilor specifice de ordine publică executate de către 

subunitățile de ordine publică la nivelul județului și elaborarea documentelor operative în 
concordanță cu măsurile stabilite în decretele privind instituirea stării de urgență pe 
teritoriul României și a ordonanțelor militare emise, precum și a prevederilor legale privind 
instituirea stării de alertă; 

 Asigurarea măsurilor necesare înpreună cu celelalte structuri cu atribuții în domeniu în 
vederea distanțării sociale pentru întârzierea / limitarea răspândirii infecției SARS Cov – 2; 

 Asigurarea măsurilor de monitorizare a deplasării persoanelor ce urmează să fie plasate în 
carantină, de la limita zonei de responsabilitate până la centrul de carantină, sau la limita de 
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județ, în cazul în care se tranzitează zona de responsabilitate, conform detaliilor stabilite cu 
I.P.J. Covasna; 

 Instituirea măsurilor specifice pentru asigurarea securității perimetrului zonelor de 
intervenție / carantină aferente centrelor de primire în regim de urgență, destinate izolării 
persoanelor cu suspiciuni de infectare cu coronavirus, în sensul menținerii acestora în 
carantină, pentru o perioadă de minim 14 zile . 

 Creşterea gradului de siguranţă a obiectivelor, bunurilor şi transporturilor din 
responsabilitatea Inspectoratului; 

 Urmărirea performanței pe linie logistică, a comunicaţiilor, tehnologiei informaţiei și 
achizițiilor;  

 Îmbunătățirea imaginii instituției prin activităţii de informare şi relaţii publice, 
mediatizând corect toate preocupările inspectoratului şi dezvoltând relaţii de parteneriat 
durabile cu reprezentanții comunității locale. 

 
2. NOI PROVOCĂRI INSTITUȚIONALE  

 
În contextul instituirii stării de urgență / alertă la nivel național instituția noastră s-a 

confruntat cu elemente de noutate din punct de vedere al misiunilor care au fost executate, 
dinamica acestora fiind considerabilă, organizându-se și executându-se misiuni de protecție a 
centrelor de carantină, misiuni de verificare a respectării măsurilor de izolare/circulația 
persoanelor, asigurarea măsurilor de ordine pe traseele de deplasare a persoanelor care au tranzitat 
zona de responsabilitate și care urmau să fie plasate în carantină instituționalizată, misiuni de 
verificare a respectării măsurilor de protecție individuală (distanțare fizică, portul măștii de 
protecție etc.), precum și acțiuni comune cu lucrătorii instituțiilor cu atribuții pe linia prevenirii și 
limitării răspândirii virusului SARS Cov-2.  

Pe linia misiunilor de asigurare a ordinii publice elementul de noutate a constat în consilierea 
organizatorilor adunărilor publice cu privire la adoptarea și respectarea normelor legale pe linia 
prevenirii și limitării răspândirii virusului SARS Cov-2.    
 

3. REALIZĂRI 
3.1. Ordine și siguranță publică 

Misiunile planificate şi executate în perioada de referință au fost misiuni de asigurare a ordinii 
publice la manifestările sportive (meciuri de baschet feminin- Liga Națională, hochei – Campionatul 
Național de Seniori și fotbal Liga a III-A), cultural-artistice (sărbătoarea Farsangului, lăsatul secului, 
carnaval Sânzieni, istoria Kurtoskalacs-ului, etc.), misiuni de menţinere a O.P., în cooperare cu I.P.J. 
Covasna, conform O.M.A.I. nr. 60/2010, precum și diverse misiuni în contextul răspândirii virusului 
Covid-19 (acțiuni cu efective mărite în zone de interes operativ pentru limitarea răspândirii virusului, 
misiuni în cooperare cu I.P.J. Covasna pentru verificarea persoanelor izolate la domiciliu, verificarea 
circulației persoanelor, asigurarea măsurilor de ordine la centrele de carantină din județul Covasna, 
însoțirea transporturilor cu persoane care au sosit / au tranzitat județul și care urmau să intre în 
carantină), misiuni de căutare și salvare a unor persoane dispărute, misiuni în colaborare cu alte 
instituții (Garda de Mediu, executori judecătorești și instituții cu atribuții pe linie forestieră și 
piscicolă) precum și misiuni de punere în aplicare a mandatelor de aducere emise de către instituțiile 
cu atribuții în acest sens. 

În perioada de referință, I.J.J. Covasna au executat un nr. de 2929 misiuni specifice de O.P. 
cu un efectiv de 12.532 jandarmi, situația prezentandu-se astfel: 

- 1323 misiuni organizate, planificate și executate pentru limitarea răspândirii virusului SARS-
COV 2 

- 65 misiuni de asigurare a ordinii publice 
 - 335 acţiuni de intervenţie; 
 - 1.058 misiuni de menţinere a ordinii publice; 
 - 5 acţiuni speciale, pentru efectuarea unor acte procedurale; 
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- 68 acţiuni în cooperare cu alte instituţii, cu atribuţii în prevenirea şi combaterea 
fenomenului infracţional şi contravenţional; 

 - 75 acţiuni pentru punerea în aplicare a mandatelor de aducere. 
Faptul că pe timpul executării misiunilor specifice nu ne-am confruntat cu probleme 

deosebite ne îndreptăţeşte să considerăm că efectivele au acţionat cu profesionalism şi că 
performanţa acţiunilor operative a crescut. 

În perioada analizată au fost  constatate de către jandarmi 99 fapte de natură penală, care s-
au materializat în întocmirea a 90 dosare cu acte de constatare/sesizare. 

Pe genuri, situaţia acestora se prezintă astfel : 
 Furturi - 16; 
 Distrugeri - 8; 
 Lovire sau alte violenţe – 42; 
 Violare de domiciliu art. 224 CP – 1; 
 Amenințare – 2; 
 Legea 46/2008 Codul Silvic – 2; 
 Cod Penal– 3; 
 Violență în familie- 9; 
 Viol – 1; 
 Cod rutier- 13; 
 Ultraj - 1; 
 Incitare la ură – 1. 

Comparativ cu rezultatele obţinute semestrul I 2019, se constată o scădere a faptelor 
penale constatate de jandarmi cu 11%  (de la 35 în sem. I 2019 la 24 în sem. I 2020) şi de 
asemenea o scădere  a faptelor penale constatate în cadrul dispozitivelor mixte cu poliţia  cu 
12 % (de la 87 în sem. I 2019 la 75 în sem. I 2020).  
        De asemenea, se constată o creștere  a  indicatorului contravenţii aplicate cu 85 %  (de la 
468 în sem. I 2019 la 846 în sem. I 2020).  

Un accent deosebit a fost pus pe organizarea şi executarea unor acţiuni pe linia combaterii 
delictelor silvice, activitate materializată în aplicarea a 20 de sancţiuni contravenţionale, în valoare 
de 13.000 lei și confiscarea a 11 m³ material lemnos. 

Misiunile au fost organizate bine, documentele întocmite fiind viabile, acestea desfăşurându-
se  fără probleme deosebite. 

Personalul din comandamentul unității a desfășurat activități de organizare, planificare și 
executare a misiunilor specifice de ordine publică, precum și pentru elaborarea documentelor 
operative pentru asigurarea cadrului dispozițional necesar  executării acestor misiuni și de asemenea 
a executat și execută în continuare serviciul de permanență din unitate și în cadrul C.J.C.C.I. 
Covasna.   

De asemenea, activitatea desfășurată în cadrul G.C.T.S., a permis organizarea în bune 
condiții a tuturor activităților pentru prevenirea și limitarea răspândirii virusului COVID 19 și pentru 
combaterea fenomenului infracțional generat de răspândirea acestui virus. 

3.2. Pază și protecție instituțională 
Activitatea pe linia organizării, coordonării şi executării misiunilor de pază şi protecţie 

instituţională în contextual operativ actual, a vizat în principal creşterea siguranţei obiectivelor prin 
eficientizarea dispozitivelor de pază şi protecţie instituţională, în scopul reducerii posibilităților de 
concretizare a unor ameninţări îndreptate asupra obiectivelor și transporturilor din competenţă. 

Eforturile principale au fost orientate în sensul optimizării, perfecţionării şi dinamizării 
dispozitivelor de pază şi protecţie, în funcţie de situaţia operativă existent şi forţele avut la 
dispoziţie, implementarea unor măsuri care să permit reducerea amenințărilor și vulnerabilităţilor la 
obiectivele din competență, cât şi intensificarea schimbului de date şi informaţii de interes operativ 
cu celelaltestructuri cu care se cooperează în executarea acestui gen de misiuni. 

Managementul activităţilor privind gestionarea misiunilor de pază, ocazionate de măsurile 
dispuse prin decretul de instituire a stării de urgență pe teritoriul României nr.195 din 
16.03.2020 în perioada 16.03.2020 până la data de 14.04.2020, precum și a decretului de 
prelungire a stării de urgență peteritoriul României nr. 240 din 14.04.2020, în perioada 14.04.2020, 
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până la data de 13.05.2020, respective instituirii stării de alertă începând cu data de 18.05.2020, a 
constat în organizarea misiunilor și activităților circumscrise precum și în planificarea efectivelor, 
zilnic, în echilibru cu situația operativă înregistrată la nivelul județului Covasna. 

 Astfel, în această perioadă efectivele rezultate în urma redistribuirii de la misiunea de 
pază și protecție instituțională, ca urmare a redimensionării dispozitivelor de pază, au fost folosite 
în misiuni specifice de ordine publică. 

În conformitate cu  Planul de cooperare pentru îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor comune ce 
revin Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne  în data de 28.04.2020, s-a 
predat – preluat paza obiectivelor Camera de Conturi Covasna, Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Sfântu Gheorghe și Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, din sarcina Inspectoratului de Jandarmi 
Județean Covasna către Unitatea Militară 01048 Sfântu Gheorghe. 

 În contextul evoluției situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS CoV-2, au fost executate instructaje periodice cu subofițerii care execută misiuni de pază și 
protecție instituțională  în vederea reglementării noilor reguli de control acces în sediile instituțiilor 
unde asigurăm paza, pentru asigurarea sănătății și securității în muncă și reducerea riscului de 
îmbolnăvire a personalului acestorași, în egală măsură, a tuturor persoanelor care solicită accesul în 
aceste instituții. 

3.3. Management operațional 
Activităţile din domeniul ordinii publice au fost monitorizate în condiţii bune de către 

personalul compartimentului, care au furnizat elementelor de dispozitiv date de identificare pentru 
336 de persoane verificate în bazele de date în urma solicitării acestora. În perioada analizată au 
fost monitorizate misiunile de asigurare a O.P. la 58 de manifestări publice publice (sportive, 
cultural-artistice, comemorative, religioase, promoționale și aniversare). 

A fost monitorizat un număr de 169 transporturi speciale şi de valori care au tranzitat zona de 
responsabilitate a inspectoratului, precum şi 34 de transporturi speciale şi de valori executate de 
I.J.J. Covasna. 

În contextul COVID-19, pe timpul stării de urgență, au fost monitorizate 404 transporturi  
care au tranzitat zona de competență sau au avut ca destinație localități din județ. 

Totodată, s-a răspuns în timp operativ la 373 solicitări prin apelul unic de urgenţă „112”,  sau 
la alte solicitări telefonice, 36 dintre ele au fost cu privire la semnalarea urșilor în zone locuite sau 
în preajma acestora. 

4. GREUTĂȚI 
 la debutul situației epidemiologice ne-am confruntat cu lipsa materialelor specifice de 

protecție (măști, mănuși, viziere, combinezoane de protecție, etc), pentru efectivele care au 
executat misiuni specifice pentru prevenirea și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV2, dar pe 
parcursul acestei perioada s-a reușit dotarea cu suficiente materiale, astfel încât să se asigure toate 
măsurile de protecție a acestora. 

5. LECȚII ÎNVĂȚATE 
Ca urmare a apariției și răspândirii virusului SARS Cov-2, pentru protecția personalului (pe lângă 

folosirea materialelor de protecție sanitară) s-a reușit relaționarea /transmiterea ordinelor prin 
mijloace tehnice și/sau informatice (videoconferințe, teleconferințe, WhatsApp, etc), evitându-se 
astfel contactul direct în cadrul ședințelor, adunărilor din spațiile închise. 

 Deși la nivelul I.J.J. Covasna au fost confirmate pozitiv la noul Coronavirus trei cadre militare, 
prin folosirea mijloacelor menționate mai sus s-a reușit prevenirea îmbolnăvirii altor cadre ale 
unității.  

6. CONCLUZII   
Prin desfășurarea activităților sus menționate  s-a realizat creşterea autorităţii structurilor de 

aplicare a legii, întărirea prezenţei echipelor de patrulare în mediile şi zonele de interes operativ, în 
scopul diminuării fenomenului infracţional, creşterea vizibilităţii structurilor de ordine publică în 
zonele cu risc criminogen identificate atât în mediul urban cât şi în cel rural şi asigurarea 
interoperabilităţii structurilor implicate, pe timpul desfăşurării acţiunilor specifice în sistem integrat 
pentru prevenirea  şi combaterea răspândirii virusului SarsCov2, prin organizarea de patrulări şi 
acţiuni specifice. 
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Cooperarea foarte bună cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Covasna a contribuit la 
desfăşurarea unor activităţi eficiente de menţinere a ordinii publice atât în mediul urban cât şi în cel 
rural, menite să descurajeze comiterea de fapte antisociale, prin asigurarea prezenţei active a 
efectivelor de jandarmi şi poliţie în locurile şi zonele cu potenţial criminogen ridicat. 

În concluzie, din analiza aspectelor sus menționate putem aprecia faptul că prin măsurile 
adoptate s-a asigurat o creştere a calităţii serviciului de ordine şi siguranţă publică în beneficiul 
cetățeanului în vederea asigurării unei reacții rapide și eficace în cazul producerii unor situații 
speciale și de criză precum și dezvoltarea procesului integrat de gestionare a situațiilor speciale și de 
criză de ordine și siguranță publică și a consecințelor acestora. 
 
Punctul 3  

Realizările din agricultura județului Covasna în anul 2019-2020 

 SUPRAFEŢELE CULTIVATEŞI PRODUCŢIILE OBŢINUTE ÎN ANUL 2019 si 2018 

Nr. 
crt. Specificare 

Suprafaţa 
ha 

Suprafaţa 
ha 

Prod.
medie 
kg/ha

Prod.
totală 
tone

Suprafaţ
a 

ha 

Prod. 
medie 
kg/ha

Prod. 
totală 
tone

2020 2019 2018 

I. Cereale pentru 
boabe total 

39325 38510 39798

 din care:   
a. Grâu comun de 

toamnă 
20520 19025 4245 80780 20530 3911 80293

b. Grâu comun de 
primăvară 

2380 2750 4245 11676 2555 3910 9992

c. Secară de 
toamnă 

8 920 3212 2955 910 2500 2275

d. Grîu dur de 
toamnă 

7 48 4750 228 9 3888 35

e Grâu dur de 
primăvară 

9 40 4525 181 15 3200 48

f. Triticale de 
toamnă 

2490 2420 4471 10820 1975 3870 7644

g. Orz 860 802 4045 3244 785 3540 2779
h. Orzoaică de 

primăvară 
1850 1554 3436 5340 1455 2927 4260

i. Ovăz 788 1144 1909 2184 1275 1899 2422
j. Porumb pentru 

boabe 
8990 9720 7039 68420 9615 7154 68785

II. Leguminoase 
pentru boabe-

total 

130 416 740

 din care:  
 Mazăre boabe 115 311 2572 800 625 2016 1260

 Fasole boabe 15 105 1286 135 115 1200 138

III. Plante uleioase 
-total 

 3884 4250

 din care:  

 Rapiţă pt. ulei 2058 2905 2654 7710 3224 2800 9027

 Muştar boabe 31 90 1000 90 73 1000 73
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 Soia boabe 526 590 1720 1015 650 1662 1080

 Floarea soarelui 290 299 2204 659 302 2191 662
IV. Plante pt. alte 

industrializări 
–total 

1387 1712 2321

 din care:   
 Sfeclă de zahăr 1253 1578 33745 53250 2177 32211 70125

 Salcie 
energetică 

134 134 20000 2680 134 13194 1768

V. Cartofi -total 14525 14043
 

12790
 din care:  
 Cartofi de vară 70 102 23951 2443 50 20000 1000

 Cartofi de 
toamnă 

9905 9551 23024 219900 8990 25118 225810

 Cartofi 
semitimpurii si 

timpurii 

4550 4390 23299 102281 3750 24900 93375

VI. Legume de 
câmp şi solarii 

2435 2320 2068

 din care:  
 Tomate 50 55 20891 1149 48 21500 1032

 Ceapă uscată 1300 1270 31000 39370 1042 29000 30218

 Usturoi uscat 25 14 3214 45 4 4000 16

 Varză 675 612 33000 20196 612 29199 17870

 Castraveţi 30 29 4000 116 29 4000 116

 Rădăcinoase -
total 

320 304 32000 9728 304 29000 8816

 Mazăre păstăi 15 12 2250 27 12 1333 16

 Fasole păstăi 20 17 1882 32 17 1411 24

 Alte legume 0 7 2000 14 0 0 0
VII. Plante de 

nutreţ -total 
22576 22075 19426 428819 20784 16527 343492

VIII. Loturi 
semincere-total 

137 122 3639 444 112 5410 606

IX. Rămas 
neînsămânţat 

       

X. Păşuni 
naturale-total 

61011 61011 61011

XI. Fâneţe 
naturale-total 

41580 41580 41580

XII. Livezi -total 639 639 639
 TOTAL 

ARABIL 
83449 83449 83449

 
 SITUAȚIA INSPECȚIILOR AGRICOLE (2018/2019) 

Se desfăşoară conform tematicilor şi a programelor cadru, a notelor primite de la MADR, a planurilor de 
acţiune, a planurilor de măsuri, a propunerilor. Tematicile cuprind cadrul general al acţiunilor ce vor fi întreprinse 
de către personalul Direcţiei Agricole, astfel încât fiecare operator din acest domeniu de activitate să respecte 
legislaţia în vigoare atât naţională cât şi comunitară: 

 Inspecția de stat pentru controlul tehnic vitivinicol 
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Obiectivul principal al ISCTV îl constituie îndeplinirea atribuțiilor conferite de prevederile art. 49 din 
Legea 164/2015 a viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole. 
    
Anul 2018 

 au fost realizate un număr de 44 inspecții; 
 au fost prelevate 13 probe de vin; 
 număr documente de însoțire vizate: 98 
 spații autorizate pentru comercializarea vinului vrac: 13; 

Anul 2019 
  Activitatea de inspecție vitivinicolă s-a desfășurat în baza unor tematici de inspecții specifice, 
 acorduri și protocoale încheiate cu alte instituții abilitate în efectuarea controalelor în sectorul 
 vitivinicol: 

 au fost verificați un număr de 60 agenți economici; 
 au fost prelevate 17 probe produse vitivinicole; 
 număr de documente vitivinicole vizate: 97; 
 spații autorizate pentru comercializarea vinului vrac în cursul acestui an – 8; 
 autorizații retrase: 1 

 
 Inspecția de stat pentru controlul tehnic în producerea și valorificarea legumelor și fructelorexecută 

controlul de conformitate cu standardele europene de calitate care asigură uniformitatea clasificarii 
legumelor şi fructelor proaspete în funcţie de caracteristicile comerciale ale acestor produse, printr-un 
sistem unic de evaluare. Acest contol asigura respectarea parametrilor comerciali pe care trebuie să le 
îndeplinească legumele şi fructele proaspete pe întreaga filiera de comercializare până la consumatorul 
final (L 312/2003 R; L 348/2003 R; L 145/2014): 

Anul 2018 
 controale efectuate: 135  pe piața internă;  
  controale de conformitate în vamă (în stadiul de import): 75 

Anul 2019 
 Total operatori controlați: 158, din care: 
 controale efectuate: 48 pe piața internă;  
  certificate de conformitate eliberate: 110 (în stadiul de import: 76; intern 34) 
 autorizații de înființare plantații pomi și/sau arbuști fructiferi: 9 ( 12,76/ 10,75 ha pomi/arbusti) 
 Au fost administrate 2 avertismente pentru neconformitățile identificate  (etichetare incompletă). 
 Inspecția de stat în domeniul agriculturii ecologice ( Ordinul MADR nr. 895/2016; HG 131/2013) 

Anul 2018 
 Au fost realizate 20 inspecții din care: 

 1 în domeniul vegetal: 
 17 în domeniul zootehnic; 
 1 la un comerciant; 
 1 la un culegător din flora spontană. 

Anul 2019 
 În conformitate cu prevederile art. 10 alin (2) lit. (b) și alin (3) din Ordinul MADR nr.  181/2012, 
înlocuit cu Ordinul MADR nr. 895/2016 au fost efectuate un  număr de : 

 14 controale la operatorii înscriși în sistemul de agricultură ecologică. 
 Cele mai frecvente neconformități pe parcursul celor doi ani au fost: 
  registrele specifice producției ecologice nu sunt actualizate la zi sau prezintă erori în completarea 

acestora (registrul exploatației pt. animale, registrul tratamentelor, registrul fermei, registru intrări-ieșiri 
materii prime, vânzări); 

 lipsa unor documente/evidențe specifice domeniului de agricultură ecologică (jurnal de recoltă, evidență 
separată a produselor utilizate pe suprafeșe ecologice de cele utilizate pe suprafețele din sistemul 
convențional, descrierea unității, plan de conversie și rotație a culturilor, documente de achiziție furaje, 
documente de calitate si conformitate care să ateste că semințele achiziționate nu au fost tratate etc.); 

 prezența culturilor paralele prin utilizare de semințe din același soi; 
 utilizarea de furaje convenționale în hrana animalelor gestionate în sistem ecologic; 
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 erori în completarea fișelor de înregistrare în sistem de agricultură ecologică, 
 lipsa separării în teren a parcelelor cultivate în sistem ecologic de cele gestionate în sistem convențional. 
 lipsa derogari pentru utilizarea de semințe convenționale la insamânțarea culturilor anuale. 

 În conformitate cu prevederile HG 131/2013 pentru stabilirea măsurilor și sancțiunilor necesare în 
vederea respectării Reg. (CE) nr. 834/2017 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice a fost 
realizată o verificare la un operatorator ecologic (comerciant-cooperativa agricolă). 
 Inspecția tehnică în domeniul industriei alimentare (OUG 12/2006, OM nr. 461/2004, HG 415/2004, 

HG 1904/2006, HG nr.568/2002, OM 724/2013). 
 În acest domeniu, activitatea se prezintă astfel: 

Anul 2018 
- 33 controale în structurile de vânzare cu amănuntul a pâinii și produselor de panificație; 
- 3 controale în unitățile de fabricare a pâinii și produselor de panificație; 
- 14 controale privind verificarea respectării regimului de marcare, clasificare,ambalare și comercializare 
a ouălelor; 
-7 verificări privind legalitatea atestatului și a logoului de produs tradițional. 

Anul 2019 
 În acest domeniu, activitatea se prezintă astfel: 

 Conform Tematicii MADR nr. 227279/31.01.2019 s-au efectuat 60 controale astfel: 
- 40 controale în structurile de vânzare cu amănuntul a pâinii și produselor de panificație; 
- 2 controale în unitățile de fabricare a pâinii și produselor de panificație; 
- 16 controale privind verificarea respectării regimului de marcare, clasificare,ambalare și comercializare 
a ouălelor; 
 2 verificări privind legalitatea atestatului și a logoului de produs tradițional. 
 Conform Tematicii MADR nr. 226007/21.08.2019 au fost realizate un număr de 10 inspecții cu 

 privire la verificarea parametrilor de calitate a produselor obținute prin procesarea laptelui 
(sortimente de brânză și derivatele acesteia). 

 Conform adresei nr. 227422/13.02.2019 (pe baza Tematicii MADR nr. 236008/30.05.2018) au 
fost realizate 11 inspecții în comisii mixte (DSVSA, Protecția consumatorilor). Au fost administrate 
sancțiuni contravenționale cu amendă în valoare de  13000 lei. 

 Inspecția în domeniul OMG (Ordinul MADR nr.61/2012) 

 La nivelul județului Covasna, atât în  anul 2018 cât și în anul 2019, nu au fost înregistrate suprafețe cu plante 
modificate genetic permise a se cultiva (MON 810 ). Au fost realizate 14 inspecții în anul 2018 la cultivatorii de 
soia convențională.  În anul 2019, inspecțiile s-au realizat astfel:  

-  acțiuni de inspecție pentru monitorizarea culturilor de soia convențională,  4 controale (verificare documente de 
achiziție sămânță, documente de livrare, cantități rămase pe stoc etc).  

- au fost realizate 11 inspecții la cultivatorii de porumb, verificându-se actele de proveniență a semințelor de 
porumb folosite la semănat în primăvara anului 2019, corelația între suprafața cultivată și cantitatea de sămânță 
folosită la semănat. 

 Inspecția tehnică pentru controlul fertilizanților (Reg. CE 2003/2003) 

 Obiectivul principal al Inspecției pentru Controlul Fertilizanților constă în respectarea de către toți 
operatorii economici, a prevederilor legislației actuale în domeniu. 

▪  În anul 2018, au fost realizate un număr de 33 inspecții, nefiind constatate abateri de la 
prevederile legale în vigoare. 

▪ În anul 2019 , au fost realizate un număr de 32 inspecții la agenții economici, legislația în 
domeniu fiind respectată de către aceștia. Au fost prelevate 4 probe de îngrășăminte. 

 Inspecția în domeniul cultivării plantelor ce conțin substanțe stupefiante și psihotrope. (Legea nr. 
339/2005,HG 1915/2006). 
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 Pe parcursul anului 2018 au fost monitorizate culturile de plante ce conțin substanțe stupefiante și 
psihotrope astfel: 

 0,55 ha cultivate cu mac la 4 producători. 

 Pe parcursul anului 2019 au fost monitorizate culturile de plante ce conțin substanțe stupefiante și 
psihotrope de pe următoarele suprafețe: 

 0.78 ha cultivate cu mac la 5 producători agricoli; 

 0,02 ha cultivate cu canabis sativa la un producător. 

Din acțiunile intreprinnse a rezultat faptul că toți dețineau autorizație de cultivare a plantelor care conțin substanțe 
stupefiante și psihotrope iar din documentele prezentate s-a constatat   că exista o corelație între suprafața 
cultivată și cantitatea de sămânță folosită la semănat din soiurile înregistrate și certificate. 

 Inspecția tehnică în domeniul depozitelor de cereale. (OUG 12/2006,  Ordinul 222/2006) 

 În domeniul inspecţiei pentru autorizarea şilicenţierea depozitelor, obiectivul principal constă în 
verificarea şi controlul activităţii pe filiera cerealelor şi respectarea legislaţiei în vigoare. 

Pe parcursul anului 2018 au fost realizate un număr de 23inspecţii în domeniul producerii, depozitării, 
comercializării produselor cerealiere şi a produselor procesate din cereale, iar în anul 2019au fost realizate un 
număr de 28 inspecţii,  nu s-au constatat abateri de la prevederile legislației în vigoare. 

 SITUAȚIA TERENURILOR SCOASE DEFINITIVDIN CIRCUITUL AGRICOL  - în anul  2019, comparativ cu 
anul precedent (2018) 
 ANUL 2018 

Nr. 
dosar Nr.șidatadeciziei comuna/localitatea

(terenpt. scoatere) 
suprafața 

(mp) 
categoria 

de folosință 

1 1/04.01.2018 com. Reci 75 arabil IV 
2 2/18.06.2018 com. Cernat 6100 arabil IV 
3 3/27.09.2018 com. Bodoc 1500 livadadefrisata 
4 4/17.12.2018 com. Ilieni 29,5 arabil III 

TOTAL ANUL 2018 7704,5  

 ANUL 2019 

Nr. 
dosar Nr.șidatadeciziei comuna/localitatea

(terenpt. scoatere) 
suprafața 

(mp) 
categoria 

de folosință 
5 5/25.11.2019 com. Aita Mare 100 arabil IV 
6 6/15.01.2020 com. Ghidfalau 9425 arabil III 

TOTAL ANUL 2019 9525
 

 SITUAȚIA TERENURILOR SCOASE TEMPORAR DIN CIRCUITUL AGRICOL  - în anul  2019, comparativ 
cu anul precedent (2018) 
 ANUL 2018 

Nr. dosar 
Nr 

șidatadeciziei 

comuna/loc. 
(terenpt. 
scoatere)

suprafața 
(mp) 

categoria
de 

folosință
dataexpirării 
DECIZIEI 

termen redare 
încircuitulagricol

  2018       
1 1/20.04.2018 com. Ghidfalau 9500 arabil III 20.04.2020 20.04.2021

PRELUNGIRE 1/21.04.2020   21.04.2022 21.04.2023

TOTAL ANUL 2019 9500  
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 ANUL 2019: NU ESTE CAZUL  

 

 SITUAȚIA PRIVIND DOTARILE CU MAȘINI ȘI UTILAJE AGRICOLE LA NIVELUL 
JUDEȚULUI COVASNA PE ANUL 2019 ȘI 2018 

 

Denumirea utilajului  
Existent 
inventar 

21.12.2019 

Existent 
inventar 

21.12.2018  
Tractoare  4089 3779 

Combine păioase 275 273 
Pluguri  3155 3083 

Grape cu discuri 1173 1182 
Semănători păioase 706 681 

Semănători prășitoare 241 214 
Combine furaje 63 63 

Vindrovere  37 37 
Prese de balotat 279 212 
Remorci tractor 2462 2239 

 

 SITUAŢIA EFECTIVELOR DE ANIMALE LA 31.12.2019 
COMPARATIV CU 31.12.2018 

 

Categoria 
Efective la data de: Diferenţe 

+/- 
% 

31.12.2018 31.12.2019

Bovine total 45909 44684 -1225 97 

din care:- matca 33460 32210 -1250 96 

Porcine total 41004 34104 -6900 83 

din care : - matca 2593 3919 +1326 139 

Ovine total 225637 189193 -36444 84 

din care:- matca 162635 157627 -5008 97 

Caprine total 7076 5201 -1875 74 

din care:matca 4502 3990 -512 89 

Păsări total 134056 150907 +16851 113 

din care: matcă 126862 106140 -20722 84 
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Cabaline total 8136 7948 -188 98 

din care:matca 4631 4510 -121 97 

Familii de albine 10077 10239 +162 102 

 SITUAŢIA  PRODUCŢIILOR ANIMALIERE LA 31.12.2019 COMPARATIV CU 31.12.2018 

Specificare Producţiile animaliere Diferenţe 

31.12.2018 31.12.2019

Lapte de vacă total(hl) 924489 714565 -209924 

din care: industrializat 462760 369990 -92770 

Producția de carne total(to) 14190 13128 -1062 

din care : industrializată 7958 4742 -3216 

 
 
 

 
 
 

 SITUAŢIA  AGRICULTURII ECOLOGICE 

 Număr operatori în agricultura ecologică 
anul 2018 anul 2019 

Producători 104 109 
Procesatori 6 6 

Flora spontană 1 1 
Comercianți 5 6 

TOTAL 116 122 
 FORME DE SPRIJIN  DERULATE PRIN DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ 

COVASNA ÎN ANII 2018-2019 

Nr. 
Crt

. 

Categoria de ajutoare de minimis 
acordate pentru producători 

agricoli  
Temei legal 

Nr. 
beneficiari 

Suma 
acordată 

 Total 2018, din care:  88 243.437,00 
1. Ajutor minimis tomate ciclul I HG943/2017 2 27.595,80 
2. Ajutor minimis tomate ciclul II HG947/2018 8 110.383,20 
3. Ajutor minimisproductia de lână HG500/2018 77 105.458,00 
 Total 2019, din care:  168 702.226,60 

1. Ajutor minimis tomate ciclul I HG107/2019 2 27.982,80 
2. Ajutor minimis tomate ciclul II HG107/2019 12 167.896,80 
3. Ajutor minimis producția de usturoi HG 108/2019 8 149.823,00 
4. Ajutor minimis apicol HG705/2019 87 159.940,00 
5. Ajutor minimisproductia de lână HG500/2018 59 180.986,00 
6. Ajutor stimulare angajare tineri HG325/2019 3 15.598,00 



 41

fermieri 
 

 Activitățile desfășurate în domeniul consultanței agricole 

-Raport comparativ pe anii 2018 și 2019- 
Activitate anul 2018 anul 2019 

Realizarea de cursuri de calificare a producătorilor agricoli 
(cursuri autorizate în meseriile apicultor, lucrător în cultura 
plantelor, lucrător în creșterea animalelor) – total absolvenți: 126 40
Realizarea  de cursuri de instruire a beneficiarilor măsurilor 
PNDR 2014-2020 (M10 – agromediu și climă, resp. M11- 
agricultură ecologică) – total beneficiari 233 107
Realizarea de acțiuni de diseminare/informare a 
producătorilor agricoli privind măsurile PNDR 2014-2020, 
oportunitățile de accesare a acestora, normele de 
ecocondiționalitate, utilizarea produselor și echipamentelor 
de protecție a plantelor, agricultură ecologică, produse 
tradiționale etc. – număr participanți  2121 1880
Realizarea de loturi demonstrative  
-domeniu vegetal; culturi: floarea soarelui, soia, siloz, cartofi 
(total suprafață – ha) 26,4 5,9
-domeniul zootehnic: taurine de carne, suine, B.R. (nr. 
capete animale) 3092 6129
Realizarea de demonstrații practice (sistem de întreținere pe 
așternut adânc – taurine de carne; cultivarea plantelor 
medicinale; determinarea plantelor medicinale din vegetația 
pajiștilor permanente; tehnologia de cultivare a cartofului; 
recoltarea salciei energetice; recoltarea sparanghelului; 
conservarea porumbului pentru pastă; activități zilnice în 
stupină; tratarea/altoirea pomilor fructiferi; grădina 
ecologică; producerea tomatelor în spații protejate; 
prelucrarea zarzavaturilor; aprecierea calității animalelor 
pentru carne etc.) – nr. persoane participante 283 420
Realizarea/participarea la târguri, expoziții, concursuri, 
festivaluri, seminarii, simpozioane – nr. persoane 
participante:  
-târguri (de țară/de produse tradiționale și locale etc.) 1824 1800
-expoziții (de păsări și animale, INDAGRA, AGROFEST, 
AGRARIA, de produse montane/tradiționale etc.) 12261 4761
-concursuri (cai de muncă, ~ internațional de vinuri și 
dulcețuri etc.) 
-festivaluri (Ciobănașul, „De la moșii noștri” etc.) 

2865 
27300 

5
27000

Activitate anul 2018 anul 2019 
Seminarii, simpozioane (etichetarea produselor montane; 
conferința bioagricultorilor etc.) 807 57
Realizarea de materiale audio-vizuale, emisiuni radio-TV 
(durata – total minute): 320 200
Consiliere şiasistență tehnică de specialitate  - domeniul 
zootehnic, vegetal, legislativ (număr consilieri/asistență 
tehnică): 1865 1931
Identificarea potențialilor beneficiari ai măsurilor PNDR 93 80
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2014 – 2020, asistența tehnică şi consilierea acestora în 
accesarea de fonduri europene (nr. potențiali beneficiari ai 
măsurilor 4.1, 6.1, 6.3, 6.2, 6.4): 
Elaborare deproiecte pentru accesare fonduri europene (total 
valoare proiecte – euro): 15000 30000
Elaborare proiecte de amenajamente pastorale:  
-suprafața aferentă proiectelor solicitate (ha) 92298,76 92298,76
-suprafața aferentă proiectelor elaborate (ha) 1360 40584,97
-suprafața aferentă proiectelor în curs de elaborare (ha) 57435,28 51713,79
Acțiuni de identificare a operatorilor economici, consilierea 
acestora și acordarea de asistență tehnică pentru întocmirea 
documentației necesare în vederea atestării produselor 
tradiționale și a celor obținute conform rețetelor consacrate 
românești, atestarea produselor montane -  produse atestate: 18 44
Întocmirea documentației specifice și eliberarea avizelor 
consultative în vederea obținerii atestatului de producător – 
nr. avize consultative eliberate 2887 2219

, 
DIRECTOR EXECUTIV 

Ing. KÖNCZEI Csaba 
 

Punctul 4  
 

Informare privind activitatea desfăşurată de către 
Comisariatul Judeţean Covasna al Gărzii Naţionale de Mediu  

până la 30.06.2020 
  
1.  Situaţia realizării activităţilor prevăzute în Planul de inspecţie  
Baza legală:  
Garda Naţională de Mediu îşi desfăşoară activitatea pe baza  HOTARÂRII nr. 1005/2012 privind 
organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu şi este un corp specializat de inspecţie şi 
control, comisarii GNM fiind funcţionari publici cu statut specific care pot lua măsuri de sancţionare, de 
suspendare/sistare a activităţii ca urmare a poluării şi deteriorării mediului sau pentru nerespectarea 
condiţiilor impuse prin actele de reglementare şi a măsurilor stabilite în notele de constatare şi în 
rapoartele de inspecţie şi control.  
 
Planul de inspecţie al GNM CJ Covasna este structurat pe 4 categorii de  activitaţi : 

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

1.  Inspecţii planificate 
Inspecţiile planificate vizează inspecţia şi controlul obiectivelor (operatorilor ecomomici) din judeţ, 
care au obligaţia respectării legislaţiei de mediu, atât a celei de cadru cât şi celei specifice domeniului 
de activitate. 
 Planificarea obiectivelor se realizează pe baza unor criterii bine definite, în funcţie de  prevederile din  
actele de regelementare deţinute şi în funcţie de specificul, complexitatea şi impactul activităţii asupura 
mediului. 
Din acest punct de vedere obiectivele controlate sunt clasificate în obiective de tip A, B, C şi D. 
Astfel în planul de inspecţie pentru anul 2020  au fost prevăzute în total 348  de inspecții, din care: 
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 229  în domeniul controlului poluării şi  
 119  în domeniul controlului ariilor protejate, protecţiei habitatelor naturale, 

biodiversităţii şi biosecurităţii 
Din care  inspecții  planificate: un număr total de 33, din care: 

 16  în domeniul controlului poluării  
 17 în domeniul controlului ariilor protejate, protecţiei habitatelor naturale, 

biodiversităţii şi biosecurităţii  
 

În primele 6  luni au fost efectuate 14  inspecții planificate, din care: 
  7  în domeniul controlului poluării  
 7 în domeniul controlului ariilor protejate, protecţiei habitatelor naturale, biodiversităţii 

şi biosecurităţii  
 

În primele 6  luni s-au solicitat efectuarea următoarelor controale tematice planificate: 
1 Control planificat tematic - EUTR 7
2 Control tematic - deșeuri medicale 1

3 
Control tematic planificat pentru verificarea stadiului de realizare a măsurilor 
prioritare de guvernanţă privind gestionarea deşeurilor municipale (conform 
PNGD) și a stării de salubrizare a localităților

5 

  TOTAL 13 
 

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

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

În Planul de inspecţie pentru anul 2020 au fost  prevăzute în total 313 acțiuni de control neplanificate, 
din care: 

 211  în domeniul controlului poluării  
 102  în domeniul controlului ariilor protejate, protecţiei habitatelor naturale, 

biodiversităţii şi biosecurităţii 
 
 Au fost realizate în primele 6  luni  un număr de  156 inspecţii neplanificate, din care: 

 104  în domeniul controlului poluării şi 
 52 în domeniul controlului ariilor protejate, protecţiei  habitatelor naturale, 

biodiversităţii şi biosecurităţii 
 

În primele 6  luni s-au solicitat efectuarea următoarelor controale tematice neplanificate: 
1 Control dispus de CG - calitatea aerului 5

2 
Control dispus de CG - punerea în aplicare a Ordinului nr. 1063/28.07.2017 - 
depozite de deşeuri

21 

3 Control dispus de CG - stadiul de elaborare a Planului de calitate a aerului Județul 1
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Covasna 
4 Control dispus în zonele de risc al conflictelor om-urs la nivel național 14

5 
Control dispus pentru verificarea respectării legislației de mediu din domeniul 
spațiilor verzi 

2 

6 Control dispus privind respectarea Ordinului nr. 43/310/2020 - prohibiție pescuit 7

7 
Control tematic la operatori economici care produc și comercializează produse 
pentru protecția plantelor (PPP)  

5 

  TOTAL 55
 

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

- inspecții pentru verificarea modului de respectare a condiţiilor impuse în actele de reglementare: 36 
- inspecţii pentru rezolvarea unor reclamaţii: 18 
- inspecţii pentru verificarea realizării măsurilor impuse: 9 
- inspecţii cu alte autorităţi: 28 
- inspecţii în urma autosesizării : 8 
- inspecţii pentru verificarea unor incidente sau accidente care au avut impact semnificativ asupra 

mediului: 2 
 

3. Inspecţii SEVESO:  2  în domeniul controlului poluării 
                 
 Sancţiuni aplicate: 
 

Raportat la cele 170  de controale au fost aplicate un număr total de 44  sancțiuni principale din care: 9  
avertismente şi  35  amenzi contravenționale,  în valoare totală de 626300  lei, pentru următoarele 
abateri:              
             -  lipsa solicitării/obţinerii actelor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului,  

- nedepunerea declaraţiei la fondul pentru mediu, 
- colectarea/depozitarea deşeurilor neselectiv, 
- abandonarea deșeurilor, 
- eliminarea deşeurilor prin ardere, 

             -    transportul materialului lemnos peste ape curgătoare,  
             -    nerealizarea măsurilor trasate, 
             -    lipsa  evidenţei gestiunii deşeurilor,  
             -    efectuarea pescuitului sportiv în perioada prohibiţiei. 
S-a  suspendat activitatea la 6 firme, au fost timise către APM 3 propuneri de suspendări acte de 
reglementare. 
Valoarea amenzilor a crescut în prima jumătate a anului 2020 (626.300 de lei), astfel încât a depășit 
totalul din 2019 (530.500 de lei). 
Motivul acestor creșteri este legat de valoarea amenzilor aplicate în acest an și mai puțin de numărul 
amenzilor. 
 La începutul anului 2020 au fost aplicate două sancțiuni în valoare totală de 200.000 lei la o firmă de 
colectare deșeuri nepericuloase și o amendă de 100.000 lei la o firmă de colectare materiale feroase. 
Sancțiunile au fost aplicate pentru nerespectare obligațiilor din autorizația de mediu și pentru 
nerealizarea măsurilor trasate cu ocazia controalelor anterioare. 
 

Alte activităţi  
 

Acest tip de activitate cuprinde activităţile desfăşurate în următoarele domenii: 
 Accesul publicului la informaţii 
 Participări la procese civile şi penale 
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 Participări la cursuri de pregătire profesională, simpozioane, întocmire de 
sinteze/raportări către ACPM, participări la procedura de reglementare la solicitarea 
autorităţii pentru protecţia mediului etc. 

 

În Planul de inspecţie pentru anul 2020  au fost  prevăzute  un total de 131  alte activităţi pentru acest 
domeniu din care: 

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

biodiversităţii şi biosecurităţii 
Faţă de cele planificate au fost realizate un număr 65  alte  activităţi, din care: 

 27  în domeniul controlului poluării şi 
 38 în domeniul controlului ariilor protejate, protecţiei protecţiei habitatelor naturale, 

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

 

În concluzie: Pe baza centralizatorului Planului de inspecţie pe anul 2020, Comisariatul Judeţean 
Covasna al GNM a finalizat până la data de 30.06.2019  cu un procent de realizare global de 49%.  
 

Tabel privind planificarea/realizarea numărului de inspecţii până la data de 30.06.2019 
 

Activitatea 

Nr. inspecţii planificat 
pentru anul 2020 

Nr. inspecţii realizate 
30.06.2020

Procent Realizări 

Biodiv. 
Controlul 
poluării

Biodiv. 
Controlul 
poluării

Biodiv. 
Controlul 
poluării

Total 

Obiective 0 6 0 1 0 17 17
Inspecţii 
planificate 

17 16 7 7 41 44 42 

Inspecţii 
neplanificate 

102 211 52 104 51 49 50 

Inspecţii 
SEVESO 

0 2 0 0 0 0 0 

Alte activităţi 66 65 38 27 58 42 50
Total inspecţii 119 229 59 111 50 48 49
 
 COMISAR ŞEF,  

ing. Lucian-Florin CÂNDEA 

 


