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INSTITUTIA PREFECTULUI–JUDETUL COVASNA 
COLEGIUL PREFECTURAL 

 
 

 

 
Ședinta Colegiului Prefectural în sistem videoconferintă 

din data de 28 octombrie 2020, ora 1000 

 

 

1. Analiza realizării principalilor indicatori de performantă privind Activitatea de colectare a 

creantelor bugetului general consolidat, precum și Activitatea de inspectie fiscală, pentru 

primele 9 luni ale anului 2020; 

 
Prezintă: Administratia Judeteană a Finantelor Publice Covasna 

 
 
 

   2. Analiza riscului rutier la nivelul judetului Covasna pentru primele 9 luni din anul 2020; 

 
Prezintă: Inspectoratul de Politie Judetean Covasna 

 
 

 
3. Raportul de activitate pe primele 9 luni ale anului 2020 al Comisariatului Judetean 

pentru Protectia Consumatorilor Covasna; 

 
Prezintă:  Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor 

Covasna 
 
 
 

 4. Raport cu privire la activitatea desfășurată de Directia Judeteană pentru Sport și Tineret 

Covasna în primele 9 luni ale anului 2020. 

 
Prezintă:  Directia Judeteană pentru Sport și Tineret Covasna 

 
 

 
 



 2

Punctul 1  
 
 
ADMINISTRATIA JUDETEANĂ A FINANTELOR PUBLICE COVASNA 
             

 
Informare  

privind realizarea principalilor indicatori de performantă, 
privind activitatea de colectare a creantelor bugetului general consolidat și activitatea de 

inspectie fiscală, cumulat - 9 luni 2020 
 
       Administratia Judeteana a Finantelor Publice Covasna este unitatea teritoriala a Directiei Generale 
Regionale a Finantelor Publice Brasov care aplica politicile fiscale la nivel teritorial. 
            Sediul institutiei se afla situat în centrul municipiului Sfântu Gheorghe, pe strada Jozef Bem, nr. 
9, telefon 0267/352740, 0267/351860. 
          
 Structura organizatorică a AJFP Covasna : 
 

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

 
• COLECTAREA VENITURILOR BUGETARE 

 
     Pentru cele 9 luni ale anului 2020 , s-au colectat venituri la bugetul general consolidat însumând: 
 
          760.42  mil.lei venituri bugetare                            = 98.85% 
          769.29  mil.lei program stabilit de A.N.A.F. 
 

• S-au colectat  la bugetul general consolidat 760.42 mil.lei, suma ce reprezinta 98.85% din 
programul stabilit de A.N.A.F.,  

• Iar in sume absolute incasarile fata de program  sunt mai mici cu 8.87 mil lei  
 
Principalele venituri bugetare realizate  pe bugete, cumulat pe cele 9 luni ale anului 2020,  comparativ 
cu realizarile  din aceeasi perioada a anului 2019: 
                                                                                                                             mil.lei 

Venituri Total venituri, din care: 

 2019 2020 % 2020/2019 

 cumulat sept cumulat sept cumulat sept 

TOTAL BGC, 
administrat de A.N.A.F. 780.12 88.24 760.42 87.47 97.47 99.13 

Buget de stat(exclusiv 
incasari in vama), din 

care: 307.08 36.69 293.49 33.60 95.57 91.58 
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      - Impozit pe profit 24.16 0.48 26.92 0.56 111.42 116.67 

      - Impozit pe venit 105.78 10.19 113.72 11.22 107.51 110.11 

    - TVA (exclusiv 

incasari pentru 

importurile de bunuri) 115.14 17.78 97.18 15.59 84.40 87.68 

Accize (exclusiv incasari 
in vama) 0.52 0.08 0.36 0.03 69.23 37.50 

Rest venituri ( exclusiv 
incasari in vama) 61.48 8.16 55.31 6.20 89.96 75.98 

Bugetul asigurarilor 
sociale de stat 323.36 35.36 322.48 37.40 99.73 105.77 

Bugetul Fondului 
National Unic de 

Asigurari de Sanatate 139.77 15.05 134.21 15.32 96.02 101.79 

Bugetul asigurarilor 
pentru somaj 9.91 1.14 10.24 1.15 103.33 100.88 

 

 

� Analizand evolutia veniturilor încasate la B.G.C., se constata ca veniturile nominale incasate in 
primele 9 luni ale anului 2020 au scazut fata de nivelul din aceeasi perioada a anului precedent, 
pe total buget general consolidat cu 2.53 %, iar pe bugete situatia se prezinta astfel: 
• Bugetul de stat a scazut cu 4.43%   
• Bugetul asigurarilor sociale de stat a scazut cu 0.27 % 
• Bugetul Fondului National Unic de Asigurari de Sanatate a scazut cu 3.98% 
• Bugetul asigurarilor pentru somaj a crescut 3.33% 

 
 
Principalele obligatii declarate realizate  pe bugete, cumulat pe cele 9 luni ale anului 2020,  
comparativ cu realizarile  din aceeasi perioada a anului 2019:   
                                                                                             mil.lei 

Declarat Total declarat, din care: 

 2019 2020 % 2020/2019 

 cumulat sept cumulat sept cumulat sept 

TOTAL BGC, 
administrat de 

A.N.A.F. 797.95 85.90 843.50 89.00 105.71 103.61 

Buget de 
stat(exclusiv incasari 
in vama), din care: 335.26 34.48 387.79 39.21 115.67 113.72 

      - Impozit pe profit 23.99 0.00 31.28 0.38 130.39 0.00 
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      - Impozit pe venit 103.66 9.50 95.03 10.52 91.67 110.74 

   - TVA (exclusiv 

incasari pentru 
importurile de 

bunuri)din care: 163.68 20.92 178.70 20.87 109.18 99.76 

  autocompensari 18.04 2.71 17.83 1.40 98.84 51.66 

Bugetul asigurarilor 
sociale de stat 315.13 35.02 327.75 35.86 104.00 102.40 

Bugetul Fondului 
National Unic de 

Asigurari de 
Sanatate 136.63 15.10 127.96 13.93 93.65 92.25 

Bugetul asigurarilor 
pentru somaj 10.93 1.30 0.00 0.00 x x 

                                                                    
� Pe acest fundal, analizand evolutia obligatiilor declarate la B.G.C. in perioada de referinta, 
constatam o crestere de 5.71%, fata de nivelul din aceeasi perioada a anului precedent, atat pe total 
buget general consolidat , cat si pe bugete, astfel: 
�  

• Bugetul de stat a crescut cu 15.67% 
• Bugetul asigurarilor sociale de stat a crescut  cu 4.00% 
• Bugetul Fondului National Unic de Asigurari de Sanatate a scazut cu 6.35%. 
• Bugetul asigurarilor pentru somaj - 

 
 
  4) Principalii indicatori de performantă – Septembrie – 2020 
 

Fisa 
    2019 

Denumire indicator 

Nivelul indicatorilor de 
performanta pentru anul 

2020 
 

Nivelul indicatorilor de 
performanta pentru anul 2020 

Realizati la 30.09.2020 

F1a 
Gradul de realizare a programului de incasari 

venituri bugetare (valori nete) 
100.00% 98.85% 

F2 
Gradul de conformare voluntara la plata 

obligatiilor fiscale (valoric), inclusiv plati partiale 86.00% 79.12% 

F3 
Gradul de depunere voluntara a declaratiilor 

fiscale, pe tipuri de impozite 98.00% 96.09% 

F4 
Rata de colectare a arieratelor recuperabile la 

persoane juridice 
 

82.00% 72.57% 

F5 
Rata de colectare a arieratelor recuperabile la 

persoane fizice 
 

36.00% 35.57% 

F6 
Numar inspectii efectuate de un inspector la 

contribuabili persoane juridice 
9.00 

inspectii/inspector  
6.82 

inspectii/inspector  

F7 
Numar inspectii efectuate de un inspector la 

contribuabili persoane fizice 
18.00 

inspectii/inspector 

12.63 
inspectii/inspector 

 

F8 
Sume stabilite suplimentar pe un inspector, 

urmare inspectiilor fiscale la contribuabili 

persoane juridice 

2.500.000 
Lei/inspector 

3.718.069 
Lei/inspector 
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F9 
Sume stabilite suplimentar pe inspector, urmare 

inspectiilor fiscale la contribuabili persoane fizice 
200.000 

Lei/inspector 
89.540 

Lei/inspector 

F10 

Ponderea impozitelor, taxelor si contributiilor 

pentru care s-a modificat baza de impunere in 

total impozite, taxe si contributii verificate la 

contribuabili persoane juridice 

80.00% 81.41% 

F11 

Diminuarea pierderii fiscale pe o inspectie, urmare 

inspectiilor fiscale efectuate la contribuabilii 

persoane juridice care inregistreaza pierdere 

fiscala 

250.000 
Lei/inspector 

126.866 
Lei /inspectii 

F12 
Durata medie a inspectiei fiscale efectuata la 

contribubilii persoane juridice 
25 

zile/inspectie 
19.41 

zile/inspectie 

F13 

Numar controale inopinate efectuate de un 

inspector la contribuabili persoane juridice in 

scopul conformarii voluntare a acestora la 

declararea şi plata obligatiilor fiscale 
 

2 
controale/inspector 

 

3.00 
controale/inspector 

F24 
Procent din solicitarile in format hartie, solutionate 

in maximum 25 zile 100.00% 100.00% 

F25 
Procent din e-mail-uri, solutionate in maximum 20 

zile 100.00% 
97.% 

 

F82 
Gradul de solutionare a solicitarilor de informatii 

de interes public 
 

98.00% 100.00% 

F86 

Gradul de solutionare a solicitarilor primite de la 

jurnalisti 
 

 

99.00% 100.00% 

F88 
Numar de documente primite prin aplicatia 

FORMULAR UNIC DE CONTACT 
 

99.00% 100.00% 

 
 
Evolutia arieratelor in cursul anului 2020    
                                                                                                                                                   mii.lei 

Buget 
Arierate la 
31.12.2019 

Arierate la 
30.09.2020 2020/2019 % 

1.Buget de stat  22,082 42,060 190.47 

2.Bugetul asigurărilor sociale de 
stat  10,587 20,464 193.29 

3.Bugetul Fondului National Unic 
de   Asigurări de Sănătate  4,101 7,749 188.95 

4.Bugetul asigurărilor pentru 
şomaj  123 48 39.02 

 TOTAL arierate recuperabile din 
care : 36,893 70,321 190.61 

       - arierate incerte + inactivi 
9,093 5,290 58.18 

      - arierate esalonate( col. 23 din 
Cap.colectare) 8,521 9,757 114.51 

       - arierate posibil de recuperat  
19,279 55,274 286.71 
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� Arieratele recuperabile, înregistrate la data de 30.09.2020 în valoare de 70.321  mii.lei, au 
crescut cu 90.61 % fată de cele existente la 31.12.2019  
si se compun din: 

� 66.084 mii.lei – arierate recuperabile, conform capacitătii de colectare aferente persoanelor 
juridice, fata de 33.726 mii.lei inregistrate la 31.12.2019, ceea ce reprezinta o crestere de  de 
95.94%. 

� 4.237 mii.lei – arierate recuperabile, conform capacitătii de colectare aferente persoanelor fizice, 
fata de 3.167 mii.lei inregistrate la 31.12.2019, ceea ce reprezinta o crestere de 33.78%. 
 

Situatia esalonarilor la plata     
                                                                                                                              mii lei                              

Explicatii Nr. 
agenti 

Arierate totale 
esalonate 

inclusiv dobanzi 
pe perioada 
esalonarii 

Incasari prin 
rate de 

esalonare in 
luna de 

raportare  

Sold ramas de 
incasat inclusiv 

dobanzi pe 
perioada 
esalonarii 

Suma ramasa de 
plata dupa 
pierderea 
esalonarii 

I. Total esalonari 
din care : 336 17.944,06 347,33 9.914,05 432,49

  

1. ÎN DERULARE 251 15.435,89 347,33 9.914,05  
  

juridice 170 14.006,52 313,12 9.076,13  
  

         fizice 81 1.429,37 34,21 837,92    

2. FINALIZATE 58 1.366,33 0,00      

juridice 29 929,01 0,00    
  

         fizice 29 437,32 0,00      

3. PIERDUTE 27 1.141,84 0,00 0,00 432,49  

- juridice 19 1.108,85 0,00 0,00 415,91
  

         fizice 8 33,00 0,00 0,00 16,58  
 

• Din totalul  de   336  agenti economici care au beneficiat de esalonari la plata in 2020, la 
sfarsitul lunii  septembrie 2020,  27  dintre ei nu au reusit sa respecte conditiile prevazute  de  
legislatie, acestia pierzand  definitiv esalonarea, motiv pentru care s-a reluat procedura de executare 
silita urmand procedura de valorificare a garantiei , cu exceptia celor care  nu se incadreaza in alin.13 
art.9 OUG 29 / 2011.           

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

                  
Incasari prin actiuni de executare silita    
                                                                                                                                 mii.lei 

  

Ian.- Sept. 2020 Ian.-Sept. 2019 
2020 / 2019 

(%) 

Sume realizate la 
B.G.C.din executare 
silita din care : 15.278,60 34.393,38 44.42 



 7

Somatii 

12.089,59 25.014,78 48.33 
Conturi bancare 
poprite 

2.669,45 7.655,75 34.87 
Popriri terti 

447,73 1.386,86 32.28 
Valorificari 
sechestre bunuri 
mobile si imobile 71,83 335,99 21.38 

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

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

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

• urgentarea procedurii de valorificare a bunurilor sechestrate 
• initierea actiunilor de atragere  a raspunderii solidare 
• solicitarea deschiderii procedurii insolventei la contribuabili la care s-au luat toate masurile de 

executare posibile si nu s-au incasat obligatiile restante. 
In vedera recuperarii creantelor bugetare restante in perioada ianuarie –seprtembrie 2020 ,s-au aplicat / 
instituit urmatoarele masuri de executare silita:  
 
� instituirea popririlor la conturile bancare in numar de 564 ,valoarea obligatiilor aferente fiind  in 
suma de 4.696.75 mii  lei ;  
� instituirea popririlor la terti in numar de 764, cu obligatii aferente in suma de 2.992,47 mii  lei;  
� s-au instituit 183 sechestre asupra bunurilor ce pot fi valorificate, in valoare de 7.697,88 mii  lei ,  
din care: 
                                          -  bunuri mobile 130  valoare  3.292,69 mii  lei 
                                          -  bunuri imobile  50  valoare 4.405,19 mii  lei 

 

Activitatea de inspectie fiscala 
 

Indicatori 

INSPECTIE FISCALĂ  Ianuarie - Septembrie 2020 

 persoane juridice   

1 Număr actiuni de inspectie fiscală  116
2 Sume suplimentar atrase pe total şi pe categorii de venituri (lei)  63.207.171
2.1 Diferente, din care:  
2.1.1. Impozit pe profit  1.358.194
2.1.2 Impozit micro 104.920
2.1.3 TVA 3.280.800
2.1.4 Impozit pe salar 10.332.871
2.1.5 Impozit pe dividende 152.820
2.1.6 Impozit nerezidenti 0
2.1.7 contributii de asigurări sociale  32.182.732
2.1.8 contributii de asigurări de şomaj  350.217
2.1.9 contributii de asigurări sociale de sănătate 13.197.630
2.1.10 alte impozite 2.246.987
2.2 Sume suplimentare stabilite drept accesorii 
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2.3 Diminuarea pierderii fiscale  126.866
2.4 Valoarea bunurilor si sumelor confiscate  
 
3 

Număr cazuri transmise organelor de urmărire penala în 
vederea continuării cercetărilor  3

 3.1 Valoarea prejudiciilor aferente  1.262.873
 4 Numărul amenzilor contraventionale aplicate 3

 4.1 Valoarea amenzilor contraventionale aplicate  23.500
 5 Numărul contribuabililor propuşi a fi declarati inactivi  0
 
6 

Numărul deconturilor negative de TVA solutionate ca 
urmare a controalelor efectuate  82

 7 Numarul  masurilor asiguratorii instituite  6
 7.1 Valoarea masurilor asiguratorii instituite  36.336.416
 

Indicatori 

INSPECTIE FISCALĂ  Ianuarie – Septembrie 2020 

persoane fizice  
 1 Număr actiuni de inspectie fiscală  100
 2 Sume suplimentar atrase pe total şi pe categorii de venituri (lei)  717.516
 2.1 Diferente, din care:   
 2.1.1. impozit pe venit  209.909

 2.1.2 TVA 283.008
 2.1.3 Impozit pe salar 0

 2.1.4 accize 0
 2.1.5 contributii de asigurări sociale  136.615
 2.1.6 contributii de asigurări de şomaj  0
 2.1.7 contributii de asigurări sociale de sănătate  87.984
 2.1.8 Alte impozite 0
 2.2 Sume suplimentare stabilite drept accesorii 0
 
2.3 Diminuarea pierderii fiscale  61.392
 
2.4 Valoarea bunurilor si sumelor confiscate  0
 
3 

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

 3.1 Valoarea prejudiciilor aferente  0
 4 Numărul amenzilor contraventionale aplicate 0
 4.1 Valoarea amenzilor contraventionale aplicate  0
 5 Numărul contribuabililor propuşi a fi declarati inactivi  0
 
6 

Numărul deconturilor negative de TVA solutionate ca 
urmare a controalelor efectuate  47

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

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

� Neînregistrarea, în totalitate sau în parte, în actele contabile a operatiunilor comerciale efectuate 
sau a veniturilor realizate;  

� Verificarea realitătii tranzactiilor între persoane afíliate; 
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� Înregistrarea în evidentele contabile a unor cheltuieli ce nu au legatură cu activitatea 
desfasurată, fară contributie la realizarea veniturilor impozabile. 

� Înregistrarea de achizitii de la furnizori care în urma verificărilor nu au putut fi identificati 
neputându-se stabili realitatea şi legalitatea operatiunilor. 

� Efectuarea de livrări intracomunitare pentru a beneficia de scutire la plata TVA, neputându-se 
face dovada transportului bunurilor în alt stat membru. 

� Reîncadrarea renumerării activitătilor desfăşurate de salariati preponderent în state din UE. 

� Munca la gri – cele mai folosite metode constând în ridicarea avansurilor spre decontare, 
acordarea de avantaje în natura salariatilor, desfăşurarea activitătii cu caracter permanent şi care este 
disimulată în prestare de servicii.   

� Pentru combaterea şi diminuarea  fenomenului de evaziune fiscală  se are în vedere  stabilirea 
gradului de risc fiscal pentru contribuabilii aflati în aria de competentă, prin efectuarea unei analize de 
risc în scopul de a identifica riscurile de nedeclarare a creantelor fiscale, de a le evalua, de a le gestiona  
precum şi de a le utiliza în vederea selectării contribuabililor ce urmeaza a fi supuşi inspectiei fiscale.  

 
Propuneri de îmbunătătire a activitătii 

• Combaterea evaziunii şi fraudei fiscale, precum şi a oricăror alte forme de evitare a declarării şi 
plătii obligatiilor fiscale; 

• Creşterea eficientei şi dinamicii colectării concomitent cu reducerea costului unui  leu colectat; 

• Încurajarea conformării voluntare pentru asigurarea unei colectări rapide, la costuri reduse; 

• Creşterea calitătii serviciilor către contribuabili; 

• Creşterea eficientei activitătii de inspectie fiscală, atât în combaterea evaziunii fiscale cât şi în 
prevenirea acesteia; 

 
 

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

 
 
 
 
Punctul 2  
 
INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN COVASNA 

 
 

Informare privind evolutia riscului rutier în primele 9 luni ale anului 2020 la nivelul 
judetului Covasna 

 
Siguranta rutieră este o problemă de importantă majoră la nivel mondial, având în vedere 

faptul că anual, în accidente de circulatie, îşi pierd viata ori sunt vătămate peste 1,3 milioane de 
persoane, iar alte peste 20 de milioane sunt rănite, pagubele materiale înregistrate ca urmare a 
evenimentelor rutiere ridicându-se la sute de milioane de euro. 
 Comisia Europeană, prin Comunicarea finală nr. 0389 din data de 20.07.2010, intitulată „Pentru 
un spatiu european de sigurantă rutieră: orientări pentru politica de sigurantă rutieră 2011-2020”, a 
stabilit, ca obiectiv general,  reducerea cu 50%, până în 2020, a numărului de persoane decedate în 
accidente rutiere pe şoselele Europei, obiectiv aprobat atât de Consiliul U.E. (prin Concluziile nr. 
16951/10), cât și de Parlamentul European (prin Raportul P7-TA-0408/2011).  



 10

Obiectivul general al Politiei Rutiere pentru perioada de referintă este reprezentat de 
creșterea sigurantei traficului rutier și îmbunătătirea controlului respectării legislatiei și se 
subscrie obiectivului principal al Politiei Române de creştere a gradului de sigurantă şi protectie 
pentru cetăteni și celui stabilit prin Strategia Natională de Sigurantă Rutieră pentru perioada 
2016 – 2020. 

La nivelul judetului nostru,  în perioada  01.01 –  30.09.2020,  s-au produs un număr total de 64 
de accidente grave de circulatie (-21 fată de perioada similară a anului trecut), soldate cu decesul 
a 15 persoane (-4),  rănirea gravă a 64 (-15) și ușoară a altor 14 (-32), ceea ce denotă că sunt 
înregistrate scăderi la toti indicatorii. 

 

 
Principalele cauze ale accidentelor rutiere grave au fost identificate ca fiind: 

•  viteza (17,18%): 11 accidente grave (-7), soldate cu decesul a 4 persoane (+1)  rănirea 
gravă a 12 (-7) și ușoară a altor 3 (-5); 

•  abaterile comise de pietoni (15,62%): 10 accidente grave (-2), soldate cu decesul a 2 
persoane (-4) și rănirea gravă a altor 8 (+2); 

•  abateri bicicliști (10,93%): 7 accidente grave (-2), soldate cu rănirea gravă a 7 persoane 
(0); 

•  neacordare prioritate pietoni(10,93%): 7 accidente grave (-4), soldate cu rănirea gravă a 
7 persoane (-3). 

 
Repartitia din punct de vedere al orelor și mediului producerii accidentelor este următoarea: 

06:01-14:00 –31, 14:01-22:00 –24, 22:01-06:00 –9, în afara localitătii (rurale/urbane) – 21 
accidente, în interiorul localitătilor rurale – 23 și în interiorul localitătilor urbane – 20 
accidente, situatii reprezentate grafic în continuare. 
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După categoria drumului (national, judetean, comunal, stradă, sau alte categorii) pe care s-a 

produs, situatia accidentelor este următoarea:  
Categoria de drum Drumuri Nationale 

Drumuri Nationale 25 DN11 11 

Drumuri Judetene 8 DN12 3 

Drumuri Comunale 8 DN13E 6 

Străzi 23 DN10 0 

Alte drumuri 0 DN11B 3 

 DN2D 1 

DN 11C               
1 

   

 
În perioada analizată, primele 4 cauze generatoare de accidente au fost:  

� viteza (17,18%): 11 accidente grave (-7); 
� abaterile comise de pietoni (15,62%): 10 accidente grave (-2); 
� neacordare prioritate pietoni (10,93%): 7 accidente grave (-2); 
� abateri bicicliști (10,93%): 7 accidente grave (-4). 
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Astfel, se poate observa că cele patru cauze generatoare înregistrează scăderi fată de perioada 
similară a anului trecut; 

Din punct de vedere al localitătii producerii, municipiul Sfântu Gheorghe detine ponderea 
cea mai mare – cu 15 accidente (23,43% din totalul accidentelor grave);   

Din punct de vedere al categoriei de drum pe care s-au produs accidentele,  drumurile 
nationale ocupă primul loc (25 accidente – 39,06%),  în special DN 11 (11 accidente – 
17,18%); 

Cele mai multe accidente grave s-au produs în ziua de duminică (19 accidente – 
29,68%); 

Intervalul orar cu risc rutier mai ridicat a fost 06:00-14:00 (31 accidente). 
 
În scopul reducerii cauzelor care au generat producerea de accidente rutiere grave, efectivele de 

politie rutieră au organizat și desfășurat în primele 9 luni ale anului 2020 un număr de 944 actiuni, din 
care: 

• 172 actiuni pentru combaterea nerespectării regimului legal de viteză; 
• 63 actiuni pentru combaterea abaterilor comise de pietoni; 
• 58 actiuni pentru combaterea neacordării prioritătii de trecere pietonilor. 
În urma desfășurării activitătilor specifice, efectivele de politie rutieră au avut următoarele 

rezultate: 
• 259  fapte penale constatate, din care 121 la regimul circulatiei  și 138 de altă 

natură; 
• 8225 sanctiuni contraventionale aplicate; 
• 837 permise de conducere retinute; 
• 368 certificate de înmatriculare retrase. 

Întreaga activitate desfăşurată la nivelul Serviciului Rutier și a structurilor rutiere s-a axat pe 
combaterea principalelor cauze generatoare de accidente: 

• Viteza: au fost aplicate un număr de 3960 sanctiuni; 
• Abaterile comise de pietoni: au fost aplicate un număr de 348 sanctiuni; 
• Neacordarea prioritătii de trecere pietonilor: au fost aplicate un număr de 28 sanctiuni; 
• Abaterile comise de bicicliști: au fost aplicate un număr de 137 sanctiuni. 

 
 
 

 
CONCLUZII 

 În primele 9 luni ale anului 2020 s-a înregistrat scăderea numărului accidentelor grave (-
21), persoanelor decedate (-4), al celor rănite grav (-15) și rănite ușor (-32). 

Astfel se poate concluziona, că întregul ansamblu de activităti desfășurate de către 
I.P.J Covasna  a condus la creșterea gradului de sigurantă rutieră, în primele 9 luni ale 
anului curent. 

În același timp, I.P.J. Covasna va continua activitătile specifice pentru mentinerea 
unui climat de sigurantă rutieră și va actiona inclusiv prin creșterea fermitătii fată de cei 
care încălcă normele aplicabile circulatiei pe drumurile publice. 
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Punctul 3  
 
COMISARIATUL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR COVASNA 
 

Raport de activitate al Comisariatului pentru Protectia Consumatorilor Covasna  
pe primele 9 luni ale anului 2020 

 
Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor este institutie publică și functionează ca 

organ de specialitate al administratiei publice centrale, în subordinea Guvernului. Autoritatea 
coordonează și realizează strategia și politica Guvernului în domeniul protectiei consumatorilor, 
actionează pentru prevenirea și combaterea practicilor care dăunează vietii, sănătătii, securitătii și 
intereselor economice ale consumatorilor.  

Autoritatea are în subordine, ca entităti cu personalitate juridică, 8 comisariate regionale pentru 
protectia consumatorilor. Comisariatele regionale pentru protectia consumatorilor sunt organizate ca 
structuri teritoriale subordonate, cu competente limitate teritorial, și sunt conduse de comisari-șefi. 

Comisariatele regionale au în structură comisariate judetene pentru protectia consumatorilor, 
institutii publice fără personalitate juridică, ce sunt coordonate de comisari-șefi adjuncti. 

Autoritatea are personal specializat pentru supraveghere și control, având calitatea de functionar 
public, numit în functii publice specifice, care poate lua măsuri de sanctionare, de suspendare/sistare a 
activitătii ca urmare a constatării încălcării legislatiei de protectie a consumatorilor și a măsurilor stabilite 
prin procesele-verbale de constatare a contraventiei. 

În exercitarea atributiilor de serviciu, personalul împuternicit al Autoritătii are dreptul să aplice 
sigilii sau semne distinctive cu valoare de sigiliu, în conditiile prevăzute de lege și este învestit cu 
autoritatea publică a statului, pe timpul și în legătură cu îndeplinirea atributiilor, precum și a obligatiilor 
de serviciu. 

CJPC Covasna face parte din Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea 
Centru (Brașov) alături de judetele: Alba, Brașov, Harghita, Mureș și Sibiu. 

Personalul CJPC Covasna este compus dintr-un număr de 6 functionari publici: comisarul șef 
adjunct, 4 comisari și un consilier juridic. 

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor ca entitate în subordinea ANPC respectiv a 
CRPC Regiunea Centru are următoarele atributii: 

- desfășoară activităti de supraveghere a pietei produselor și serviciilor destinate consumatorilor; 
  - controlează respectarea dispozitiilor legale privind protectia consumatorilor, referitoare la 

securitatea produselor și serviciilor, precum și la apărarea drepturilor legitime ale consumatorilor, prin 
efectuarea de controale pe piată la producători, importatori, distribuitori, vânzători, prestatori de servicii, 
inclusiv servicii financiare, și în unitătile vamale, având acces la locurile în care se produc, se 
depozitează ori se comercializează produsele sau în care se prestează serviciile, precum și la 
documentele referitoare la acestea, exceptie făcând controalele igienico-sanitare și sanitar-veterinare la 
producători, în cazul produselor alimentare; 
  - constată contraventii și dispune măsuri de limitare a consecintelor producerii, prestării, 
importului, comercializării sau oferirii gratuite a unor produse alimentare ori nealimentare și servicii, 
inclusiv servicii financiare, care nu sunt în concordantă cu dispozitiile legale din domeniile de activitate 
ale Autoritătii, prin aplicarea sanctiunilor contraventionale prevăzute de lege, sesizează organele de 
urmărire penală ori de câte ori constată încălcări ale legii penale; 
  - controlează dacă mijloacele de măsurare folosite pe piată sunt însotite de documentele 
prevăzute de lege care atestă verificarea acestora din punct de vedere metrologic; 

- solicită organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizatiei de functionare, a licentei de 
fabricatie ori a certificatului de clasificare, în conditiile legii; 

  - coordonează schimbul rapid de informatii cu institutiile și organele competente, nationale și 
internationale, privind produsele și serviciile care reprezintă risc pentru sănătatea și securitatea 
consumatorilor; 

  - sesizează factorii de decizie și operatorii implicati în sistemul de certificare a calitătii produselor 
și serviciilor, în baza constatărilor proprii și a informatiilor primite de la organismele neguvernamentale și 
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de la consumatori, cu privire la neconformitătile produselor și serviciilor destinate consumului populatiei 
în raport cu documentele de certificare și propune îmbunătătirea sau elaborarea de reglementări în 
domeniu; 

  - efectuează, prin prelevări de probe din produsele alimentare și nealimentare, analize și încercări 
în laboratoare acreditate conform legii sau în laboratoare proprii ori agreate. 

- desfășoară activităti de informare, consiliere și educare a consumatorilor persoane fizice cu 
privire la produsele și serviciile destinate acestora; editează publicatii de specialitate în domeniul 
protectiei consumatorilor; 

- informează permanent consumatorii asupra produselor și serviciilor care prezintă riscuri pentru 
sănătatea și securitatea lor sau care le pot afecta interesele economice; 

- primește și rezolvă sau, după caz, transmite spre solutionare celor în drept, potrivit 
competentelor, sesizările asociatiilor pentru protectia consumatorilor, precum și sesizările persoanelor 
fizice cu privire la încălcarea drepturilor consumatorilor, în conditiile legii; 

- acordă consultantă de specialitate în domeniul protectiei consumatorilor pentru operatorii 
economici; 

- realizează, prin Directia de solutionare alternativă a litigiilor, solutionarea alternativă a litigiilor 
dintre consumatori și comercianti, atât la nivel national, cât și transfrontalier, potrivit legislatiei speciale; 

- asigură, prin comisia de insolventă la nivel central și prin comisiile de insolventă la nivel teritorial 
derularea procedurilor de insolventă a persoanelor fizice, conform Legii nr. 151/2015 privind procedura 
insolventei persoanelor fizice, cu modificările ulterioare; 

Precizăm faptul că, Autoritatea este punct national de contact pentru sistemul de schimb rapid de 
informatii privind produsele periculoase - RAPEX între statele membre și Comisie, în baza Directivei 
2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranta generală a 
produselor - GPSD. 

În cadrul Autoritătii își desfășoară activitatea, potrivit Regulamentului (UE) nr. 254/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 26 februarie 2014 privind un program multianual privind 
protectia consumatorilor pentru perioada 2014-2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1.926/2006/CE, 
Centrul European al Consumatorilor România (ECC România), unitate fără personalitate juridică. 

Prezentul raport contine descrierea activitătii Comisariatului Judetean pentru Protectia 
Consumatorilor Judetul Covasna pe primele 9 luni ale anului 2020. 

Activitatea C.J.P.C. Covasna s-a desfășurat în această perioadă (ian - septembrie 2020) respectând 
atributiile principale conferite prin H.G. nr. 700/2012 actualizată privind organizarea și functionarea 
ANPC, respectiv atingerea obiectivelor principale ale autoritătii, fiind desfășurate actiuni de control 
periodice și operative pentru cercetarea reclamatiilor consumatorilor, a sesizărilor, a tematicilor 
aprobate, organizate la nivel national, sau local, asupra conformitătii și securitătii produselor și serviciilor 
și a modului de respectare a intereselor economice ale consumatorilor, desfășurate la producători, 
distribuitori, prestatori de servicii, în unităti vamale, zone de agrement, pe baza informatiilor provenite 
de la consumatori, asociatii de consumatori, mass-media, alte organe ale administratiei publice, precum 
și din propria initiativă.  
 
1. TEMATICI NATIONALE 
Conform tematicilor de control al ANPC s-au efectuat controale privind:  

1. Comercializarea produselor traditionale   16.12.2019-17.01.2020 
2. Comercializarea produselor ecologice   23.12.2019– 17.01.2020 
3. Calitatea serviciilor prestate în gări   06.02. – 07.02.2020 
4. Comercializarea echipamentelor electrice de uz casnic  20.01. - 31.01.2020 
5. Comercializarea produselor cosmetice     03.02. – 14.02.2020 
6. Verificarea chioșcurilor din incinta unitătilor sanitare   26.02.- 28.02.2020 
7. Comercializarea florilor      02.03.– 06.03.2020 
8. Verificarea locurilor de joacă pentru copii    05.03 – 09.03.2020 
9. Verificare ddm și pret la produse alimentare   09.03. – 20.03.2020 
10. Comercializare legume și fructe     17.02. - 28.02.2020 
11. Produse specifice sărbătorilor pascale    07.04. - 17.04.2020 
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12. Verificare unităti de alimentatie publică - carantinare COVID1905.05. – 15.05.2020 
13. Siguranta jucăriilor       27.05. - 28.05.2020 
15. Comercializare anvelope noi     03.06. - 09.06.2020 
16. Comercializare produse congelate/înghetată   09.06 – 19.06.2020 
17. Servicii prestate în service-uri auto, piese auto   15.06. – 10.07.2020 
18. Comercializare apei minerale     22.06. – 10.07.2020 
19. Comercializare măști și mănuși de protectie    03.06 - 30.06.2020 
20. Comercializare produse cosmetice     13.07. – 24.07.2020 
21. Comercializare suplimente alimentare    27.07. - 31.07.2020 
22. Comercializare sucuri naturale, nectaruri din fructe  03.08. – 14.08.2020 
23. Comercializare textile și uniforme școlare   01.09. – 18.09.2020 
24. Comercializarea rechizitelor școlare    07.09. – 18.09.2020 
25. Prestare servicii de utilitate publică     25.08. – 31.08.2020 
26. Prestarea serviciilor în incinta ștrandurilor, piscinelor  03.08. - 31.08.2020 
27. Unităti de alimentatie publică ștranduri    03.08. – 31.08.2020 
28. Grădinite        07.09. - 25.09.2020 
29. Comercializare GPL       21.09. - 25.09.2020 

 
Controalele tematice mai sus mentionate au fost finalizate fiecare printr-un raport sinteză detailat, 

privind operatorii care au fost controlati, descrierea abaterilor constatate cu ocazia controalelor 
efectuate, precum și sanctiunile și măsurile complementare dispuse de agentii constatatori. 

Întreaga activitate din perioada analizată s-a desfășurat pentru îndeplinirea cerintelor legislative, a 
măsurilor si actiunilor dispuse pentru respectarea aplicării prevederilor legale. Actiunile de control în 
domeniul protectiei consumatorilor au avut la bază respectarea activitătii de control conform tematicilor 
de control specifice fiecărui sector de activitate. 

La toate controalele s-au întocmit procese-verbale de control, rapoarte și informări directe privind 
modul de realizare ale acestor actiuni. 

La nivelul anului 2020 s-au realizat următorii indicatori: 
Din ianuarie 2020 până în septembrie 2020 s-au efectuat un număr de 823 actiuni de control. 
Cu ocazia actiunilor de control s-au încheiat 538 procese verbale de constatare, 275 de procese 

verbale de constatare contraventie din care în 149 de cazuri cu amendă contraventională și 181 cu 
avertismente, respectiv 10 procese verbale de prelevare. 
 

Nr. total de actiuni de control 

823 actiuni de control din care 

275 PVCC 

din care 

149 cu 
amendă val. 
347.000 lei 

181 
avertisment 

538 PVC 10 PVP 

 
S-au desfășurat actiuni tematice de control asupra unor produse și servicii cu impact deosebit în 

consumul populatiei, precum si pentru verificarea implementării legislatiei si de consolidare institutională 
cuprinse în programul de integrare europeană.  

Actiunile tematice de control făcute pe baza tematicilor trimise de A.N.P.C. au vizat respectarea 
prevederilor drepturilor consumatorilor, cât și prevenirea unor abateri în domeniu.  

Am avut tematici ample privind supravegherea produselor alimentare - 265 de controale, 
privind conformitatea, modul de comercializare, depozitare și etichetare a produselor alimentare, cât și 
în ceea ce privește calitatea serviciilor de alimentatie publică. Am urmărit respectarea prevederilor legale 
în domeniul alimentar  mai ales în perioada verii, pentru a preîntâmpina diferitele probleme care ar 
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putea să apară la neconfomitatea acestor alimente și care ar putea duce la îmbolnăvirea populatiei. 
Controale tematice pe grupe de produse alimentare cu impact deosebit  asupra populatiei: pâine și 
produse de panificatie, lapte și produse lactate, carne și preparate din carne, grăsimi tartinabile, 
ciocolată, pește și conserve din pește, carne de pasăre,  produse de cofetărie, ape minerale, băuturi 
răcoritoare, etc. 

În domeniul nealimentar s-au verificat respectarea prevederilor legale la comercializarea, în 
principal, a următoarelor grupe de produse și servicii: articole textile; produse cosmetice; articole de 
încăltăminte; lămpi electrice de uz casnic; aparate frigorifice de uz casnic; piese auto; jucării, măști și 
mănuși. S-au verificat în total 315 de unităti. 

În domeniul prestării serviciilor s-au efectuat controale la 243 de operatori de exemplu la 
spatii de joacă, parcuri de distractie, distractii extreme, închirierea echipamentelor de agrement 
(biciclete, echipamente pentru agrement nautic, ski-jet-uri, bărci, hidrobiciclete etc.), transport cu 
minicare, săli de bowling, servicii la terenurile de tenis și minigolf; unităti de cazare turistică și de 
alimentatie publică aferente; servicii de agrement, piscine, ștranduri, bazine; comercializarea pachetelor 
de servicii turistice; service auto, comercializare on-line a produselor si serviciilor, prestare servicii de 
utilitate publică. 

Număr total de PVCC 
încheiate 

Produse 
alimentare 

Produse 
nealimentare 

Prestări servicii 

823 265 315 243 

 
Actiunile de control desfășurate în 2020 au relevat în principal următoarele fapte care constituie 

încălcări ale legislatiei în domeniul protectiei consumatorilor: 
punerea în circulatie de produse și servicii fără a asigura informarea corectă și completă a 

consumatorilor, 
- produse expuse la comercializare cu termen de valabilitate expirat, 
- lipsa informatiilor corecte si precise de pe produsele aflate la comercializare, 
- lipsa etichetării conform prevederilor legale a alimentelor, 
- depășirea termenului de valabilitate, 
- lipsa pretului pe unitatea de măsura, 
- lipsa traducerii informatiilor in limba româna, 
- lipsa instructiunilor de montare si utilizare la produse de folosinta îndelungată, 
- lipsa certificatului de garantie la produse de folosinta îndelungată, 
- lipsa afișării CUI sau a orarului de functionare; 
- utilizarea mijloacelor de măsurare neadecvate, 
- depozitare neconformă cu indicatiile producătorilor. 

Pentru încălcarea dispozitiilor legale în vigoare, referitoare la protectia consumatorilor în 2020 comisarii 
CJPC Covasna au dispus măsuri complementare, din care rezultă:  

- valoarea mărfurilor cu abatere     98.397 lei, 
- valoarea mărfurilor oprite definitiv de la comercializare  10.077 lei, 
- valoarea mărfurilor oprite temporar de la comercializare  88.320 lei, 
- aplicarea de amenzi contraventionale în valoare de   347.000 lei. 

 
2. VERIFICAREA RESPECTĂRII PREVEDERILOR ORDONANTELOR MILITARE ÎN TIMPUL 

STĂRII DE URGENTĂ 
În perioada stării de urgentă am desfășurat actiuni de control prin care s-au asigurat aplicarea și 

respectarea prevederilor Ordonantelor militare nr. 1/2020, nr. 2/2020, nr. 3/2020, nr. 4/2020 și nr. 10 
privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19.Astfel în perioada valabilitătii ordonantelor militare 
au fost efectuate un număr de 376 de controale în unităti de comercializare și de prestări servicii. 

Prin urmare s-au desfășurat un număr de 94 de actiuni care au vizat respectarea ordonantelor 
militare de detinătorii de baruri, restaurant și restaurant din incinta unitătilor de cazare, 66 de actiuni 
prin care s-au verificat conditiile și respectarea măsurilor dispuse pe perioada stării de urgentă în pietele 
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agroalimentare, s-au verificat 39 de farmacii, 151 de unităti comerciale mici, 5 unităti din centre 
comerciale mari, 15 statii de carburanti și 5 săli cu jocuri de noroc, nefiind constatate abateri de la 
prevederile legale 
3. PRELEVARE PROBE 

Pentru depistarea neconformitătii unor produse s-au efectuat un număr de 10 prelevări de probe, 
din produse textile. Probele au fost trimise spre analiză la Laboratorul LAREX din București, două ieșind 
neconforme. 
 
4. RAPEX 

 Având în vedere că, Autoritatea este punct national de contact pentru sistemul de schimb rapid 
de informatii privind produsele –RAPEX- între statele membre și Comisie în baza Directivei 2001/95/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranta general a produselor în 
cursul anului 2020 am transmis comisiei o notificare RAPEX, privind neconformitatea unui produs textile 
– set trening pentru copii, care nu respecta standardul european relevant EN 14682: gluga fiind 
prevăzută cu cordoane cu capete libere, functionale; pantalonii fiind prevăzuti în zona taliei cu cordoane 
cu capete libere, functionale având lungimea de 35 cm. Produsul este periculos pentru copii mici având 
în vedere că, șnururile pot fi prinse în timpul diverselor activităti ale unui copil, conducând la răniri. 
 
5. SESIZĂRI SI RECLAMATII 

Potrivit competentelor oferite de lege C.J.P.C. Covasna a înregistrat în această perioadă - 493 de 
sesizări și reclamatii, din care 41 s-au dovedit a fi întemeiate, asigurându-se dreptul cetătenilor de a fi 
despăgubiti pentru prejudiciile generate de calitatea necorespunzătoare a produselor  și serviciilor, 118 
reclamatii neîntemeiate, 54 reclamatii nesolutionabile, 40 reclamatii retrase și clasate, 51 de reclamatii 
redirectionate către alte C.J.P.C –uri sau alte institutii competente și 188 rezolvate pe cale amiabilă. 

Sesizările și reclamatiile consumatorilor, constituite într-un indicator reprezentativ al măsurării 
nivelului de satisfactie al consumatorilor, precum și de informare și de conștientizare asupra drepturilor 
detinute în calitate de consumatori. 

 

Nr 
reclamatii 

înregistrate 

rezolvate 
amiabil 

solutionat 
pozitiv 

Retras/ 

clasat 
nesolutionabil redirectionat neîntemeiat 

493 188 41 40 54 51 118 

 

6. COMISIA DE INSOLVENTĂ 
Comisia de insolventă constituită la nivel teritorial conform prevederilor H.G. nr. 11/2016, fiind 

compusă din reprezentantii din partea AJFP Covasna, AJOFM Covasna, respectiv CJPC Covasna a 
înregistrat în cursul anului 2019 o cerere de insolventă pe bază de plan de rambursare a datoriilor, 
cerere ce a fost respinsă de comisie. Decizia comisiei a fost contestată de debitor, instanta de fond 
respingând contestatia petentului. Împotriva deciziei de respingere a contestatiei debitorul a făcut apel, 
acesta fiind în pronuntare la Tribunalul Covasna. 

 
7. COLABORĂRI  

CJPC COVASNA a desfășurat un număr de 20 actiuni de control în colaborare cu Inspectoratul 
Judetean de Jandarmi Covasna, Inspectoratul Judetean de Politie, D.S.V.S.A. Covasna, ITM Covasna, 
Autoritatea Rutieră Română, Directia Vamală, primăriile din judetul Covasna si alte institutii, fapt ce a 
adus la creșterea eficientei actiunilor de control, putându-se controla și urmării respectarea întregului 
ansamblu legislativ, începând cu legislatia functionării agentilor economici până la detalierea si 
concluzionarea problemelor care afectează calitatea produselor si serviciilor oferite populatiei. 
 
8. TEMATICI PROPRII 
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Paralel cu tematicile ANPC, C.J.P.C. Covasna a desfășurat activitate de control și supraveghere și 
pe baza tematicilor proprii, astfel desfășurându-se actiuni în următoarele domenii: 

− Prestări servicii: schimb valutar, unităti de înfrumusetare și îngrijire personală, vulcanizări 
auto, etc. 

− Bunuri alimentare: comercializarea suplimentelor alimentare, pâine, produse de panificatie, 
legumelor, fructelor, gemurilor, jeleurilor, legumelor fructelor în conservă; sare iodată, otet 
conservanti, comercializarea produselor în târguri, etc. 

− Bunuri nealimentare: textile uzate, difuzare presă, vânzări la pret redus, comercializare 
seminte, răsaduri, material săditor, etc. 

În baza acestor tematici proprii s-au desfășurat în total 158 actiuni de control, din care s-au 
întocmit un număr de 62 pvcc, s-au aplicat 26 de amenzi în valoare totală de 54.000 lei. 
 

9. COLEGII ȘI COMISII 
Totodată, s-au desfășurat o serie de activităti în cadrul participării la colegiile prefecturale și a 

comisiilor de evaluare și distrugere. 
 

 
COMISAR ȘEF ADJ., 

DIACON Gheorghe Mircea  
 
 
Punctul 4  
 
DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET COVASNA 
 
 

Raport cu privire la activitatea desfășurată de Directia Judeteană pentru Sport și Tineret 
Covasna în cele 9 luni ale anului 2020. 

 
Directia Judeteană pentru Sport și Tineret Covasna este un serviciu public deconcentrat, în 

subordinea Ministerului Tineretului și Sportului care are atributii stabilite prin Hotărârea nr. 776 
din 28 iulie  2010 privind organizarea și functionarea direc ti ilor judetene pentru sport și 
t ineret, respectiv a Directie i pentru Sport și Tineret a Municipiului București, atributii 
specifice stabilite prin Legea Tinerilor nr.350/2006 modificată și completată ulterior, Legea 
Voluntariatului nr.195/2001 modificată și completată ulterior, precum și Hotărârea de Guvern nr. 11 din 
09.02.2013 privind organizarea și functionarea Ministerului Tineretului și Sportului. 

 
Structura organizatorică a Directiei Judetene pentru Sport și Tineret Covasna se prezintă astfel : 

1. Director executiv 
2. Director executiv adjunct 
3. Compartiment Financ ia r- buget- p lăti 
4. Compartiment Contabil itate- salarii- resurse umane 
5. Compartiment Achizit ii publice- investiti i- patrimoniu- admin is trative 
6. Compartiment Sport 
7. Compartiment Tinere t 
8. Unita tea  de administra re a baze lor sportive 
9. Centre de agrement  
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Structura de personal se prezintă astfel: 
Număr total de posturi : 

Nr. 
C rt . 

S ituatie pr iv ind postur ile Nr. postur i 

1 Număr de postu ri aprobate la  f inele per ioadei de raporta re 18 
2 Număr de postu ri ocupate la  fine le  perioadei de raportare 14 
3 Număr de postu ri vacante la  f ine le  perioadei de raportare   4 

 
Situatie privind functionarii publici : 

Nr. 
C rt . 

S ituatie pr iv ind postur ile Nr. postur i 

1 Număr de postu ri aprobate la  f inele per ioadei de raporta re 9 
2 Număr de postu ri ocupate la  fine le  perioadei de raportare 5 
3 Număr de postu ri vacante la  fine le  perioadei de raportare 4 

 
Situatie privind contractualii : 

Nr. 
Crt. 

S ituatie privind  posturi le Nr. postur i 

1 Număr de postur i aprobate  la fine le  perioadei de raportare 9 
2 Număr de postur i ocupate la  f ine le per ioadei de raporta re 9 
3 Număr de postur i vacante la  f ine le per ioadei de raportare 0 

 
Directia Judeteană pentru Sport și Tineret Covasna până în data de 07.05.2020 a fost condusă de 

către d-nul Director Executiv Știopu Marian, iar din data de 07.05.2020 Directia Judeteană pentru Sport 
și Tineret Covasna este condusă de către Director Executiv Tiron Marius. 
 
I. Raport privind activitatea Compartimentului Sport aferentă perioadei Ianuarie 2020 – 
septembrie 2020 

În judetul Covasna până în data de 15 martie 2020, data la care a intrat în vigoare starea de 
urgentă  cauzată de virusul COVID 19, s-au desfășurat competitiile incluse în calendarul sportiv propriu 
al Directiei Judetene pentru Sport și Tineret Covasna.  

Au avut loc un număr total de 17 competitii la 6 ramuri de sport: automobilism, fotbal, handbal, 
schi, șah, tenis de masă. 

La aceste competitii au participat un număr total de 1872 sportivi, astfel:  
Competitia Winter Rally – automobilism – Covasna - 96 participanti;  
Competitia Cupa Unirii – fotbal  – Sf. Gheorghe - 540 participanti;  
Competitia Cupa Gerar – ski alpin – Șugaș Bai - 96 participanti; 
Competitia Memorialul Kelemen Attila – tenis de masă – Tg. Secuiesc - 25 participanti; 
Competitia Cupa Covasna – ski alpin – Covasna - 35 participanti; 
Competitia Winter Rally   – automobilism – Comandău - 98 participanti; 
Competitia Memorialul Sukosd Janos – șah – Sf. Gheorghe - 16 participanti; 
Competitia Serbările Zăpezii - schi, sanie – Comandău - 88 participanti; 
Competitia Campionatul Judetean Școlar – fotbal băieti – cl. IX-XII Sf. Gheorghe - 96 participanti;   
Competitia Campionatul Judetean Școlar – fotbal fete – cl. I-IV Sf. Gheorghe - 78 participanti; 
Competitia Campionatul Judetean Școlar – fotbal băieti – cl. V-VIII Întorsura Buzăului - 140 

participanti;  
Competitia Cupa Berde Aron – fotbal – Sfântu Gheorghe - 110 participanti; 
Competitia Campionatul Judetean Școlar – handbal băieti – Baraolt - 72 participanti; 
Competitia Campionatul Judetean Școlar – handbal fete – Sf. Gheorghe - 50 participanti; 
Competitia Campionatul Judetean Școlar – fotbal băieti – licee Sf. Gheorghe - 70 participanti; 
Competitia Campionatul Judetean Școlar – fotbal băieti – cl. V- VIII Sf. Gheorghe - 220 

participanti;  
Campionatul Judetean Școlar – fotbal fete – Sf. Gheorghe - 42 participanti;                                     
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În perioada stării de urgentă 16 martie 2020 – 13 mai 2020 au fost interzise toate activitătile 
sportive.  

Ulterior, după trecerea din starea de urgentă la starea de alertă am informat structurile sportive de 
hotărârea Ministerului Tineretului și Sportului privind aprobarea regulamentului privind conditiile 
necesare a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor sportive în cantonamente, precum și 
regulamentul privind conditiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor în cazul 
sporturilor individuale care se practică în aer liber.  

Ulterior acestei hotărâri au fost transmise în teritoriu celelalte hotărâri ale Ministerului Tineretului 
și Sportului luate în colaborare cu Ministerul Sănătătii care vizau sporturile de echipă, pentru reluarea 
activitătii de natatie în bazinele acoperite și în aer liber, a desfășurării de către sportivii profesioniști, 
sportivii de performantă și/sau legitimati, a activitătilor de pregătire fizică organizate în spatii închise, 
respectiv desfășurării activitătilor de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic.  

În luna iulie 2020 am reactualizat baza de date privind bazele sportive, cluburile și asociatiile 
sportive din judetul Covasna.  

În luna septembrie 2020 am informat cluburile sportive care au Certificat de Identitate Sportivă  
despre  Ordonanta de Urgentă  și Metodologia de acordare  a unui ajutor financiar sub formă de 
voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performantă.  
Pentru această actiune care se desfășoară în perioada 8 septembrie 2020-31 noiembrie 2020, s-au 
primit, până în prezent, din partea a 6 cluburi, un număr total de 205 cereri pentru vouchere, care au 
fost centralizate și trimise la Ministerul Tineretului și Sportului.   

 
II. Raport privind activitatea Compartimentului Tineret aferentă perioadei Ianuarie 2020 – 
septembrie 2020 

 
Directia Judeteană pentru Sport și Tineret Covasna este un serviciu public deconcentrat, în 

subordinea Ministerului Tineretului și Sportului care are atributii specifice stabilite prin Legea Tinerilor 
numărul 350/2006 modificată și completată ulterior, Legea Voluntariatului numărul 195/2001 modificată 
și completată ulterior, precum și Hotărârea de Guvern numărul 11 din 09.02.2013 privind organizarea și 
functionarea Ministerului Tineretului și Sportului. 

Având în vedere aceste norme de organizare și functionare ale Compartimentul Tineret din cadrul 
Directiei Judetene pentru Sport și Tineret Covasna, principalele modalităti de sprijin dedicate sectorului 
de tineret din judetul Covasna sunt: 

• Proiectele proprii și/sau în parteneriat ale Directiei Judetene pentru Sport și Tineret 
Covasna 

• Proiectele proprii și/sau în parteneriat ale Centrelor de Tineret Sfântu Gheorghe și 
Întorsura Buzăului aflate în subordinea Directiei Judetene pentru Sport și Tineret Covasna 

• Concursul Local de Proiecte 
Mentionăm că toate aceste modalităti sunt finantate de către Ministerul Tineretului și Sportului, iar 

în acest sens unul dintre obiectivele de bază ale activitătii de tineret o reprezintă atragerea unui buget 
cât mai mare capabil să contribuie la dezvoltarea ecosistemului de tineret covăsnean. 

Astfel, în luna ianuarie a anului 2020, Compartimentul Tineret a fost implicat, conform solicitărilor 
primite de la Ministerul Tineretului și Sportului, în procesul de evaluare a activitătii specifice derulată de-
a lungul anului 2019 cât și în transmiterea către minister a propunerilor bugetare și a activitătilor/ 
programelor directiei, pentru anul 2020, capabile să răspundă cel mai bine nevoilor cu care se confruntă 
tinerii din judetul Covasna. 

În luna februarie a anului 2020, conform demersului initiat la finele anului 2019, de către Directia 
Judeteană pentru Sport și Tineret Covasna prin Compartimentul de Tineret, au continuat demersurile 
menite dezvoltării colaborării cu Agentia de Dezvoltare Regională Centru. 

În acest sens, având în vedere caracterul transversal al domeniului tineret cât și recomandările 
europene care încurajează implicarea tuturor celor cu atributii în domeniul tineretului atunci când vorbim 
despre elaborarea politicilor publice ce au impact asupra acestei categorii, la initiativa Compartimentului 
Tineret, Directia Judeteană pentru Sport și Tineret Covasna, a fost acceptată ca membru oficial în cadrul 
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a două Grupuri tematice regionale de lucru responsabile cu elaborarea Strategiei de Dezvoltare a 
Regiunii Centru aferentă perioadei 2020-2027, respectiv Turism și Incluziune socială.   

Din această postură, Compartimentul tineret al Directiei Judetene pentru Sport și Tineret Covasna, 
a participat la întâlnirile oficiale de lucru ale celor două grupuri tematice, reușind să includă, în premieră, 
activitatea specifică a Directiilor Judetene pentru Sport și Tineret respectiv cea de turism pentru 
tineret (derulată prin intermediul Centrelor de Agrement din subordine) cât și cea de consiliere 
vocatională și educatie non-formală (derulată prin intermediul Programului national de Centre de 
Tineret) ca prioritate strategică în procesul de dezvoltare a Regiunii Centru. În acest sens, împreună cu 
specialiștii ADR Centru, a fost dezvoltat Planul de Actiune Regional menit implementării acestor priorităti.  

În luna martie a anului 2020, din cauza situatiei generată de către pandemia COVID 2019 cât și a 
instituirii stării de urgentă, specificul activitătii Compartimentului Tineret a fost transferat în totalitate în 
mediul online.  

Astfel, în perioada martie 2020 – iunie 2020 s-a continuat prin intermediul instrumentelor oferite 
de către munca în mediul online (email, skype, video-meeting) procesul de colaborare cu Agentia de 
Dezvoltare Regională Centru, privitor la dezvoltarea turismului de tineret la nivelul Regiunii Centru. 

Totodată, având în vedere necesitatea initierii de către Ministerul Tineretului și Sportului a 
procesului menit actualizării Strategiei Nationale în domeniul tineretului, document programatic ce expiră 
în acest an, Compartimentul Tineret al Directiei Judetene pentru Sport și Tineret Covasna a transmis 
ministerului de resort o informare prin care își exprimă disponibilitatea de a sprijini acest demers prin 
intermediul proiectului CIVIT finantat de către ERASMUS+, componenta K3-Dialog structurat și în care 
Directia Judeteană pentru Sport și Tineret Covasna  este implementator alături de Grupul PONT din Cluj-
Napoca. 

În luna iunie a anului 2020, Compartimentul Tineret a fost implicat, conform solicitărilor primite din 
partea Ministerului Tineretului și Sportului, în transmiterea  bazei de date actualizată cu organizatiile 
neguvernamentale de/pentru tineret din judetul Covasna pentru aceasta fiind organizate mai multe 
întâlniri online atât cu factorii de decizie din Ministerul Tineretului și Sportului cu atributii în domeniul 
tineretului, cât și cu reprezentantii ai structurilor asociative de/pentru tineret de la nivelul judetului 
Covasna. 
Întâlnirile au avut ca temă identificarea principalelor provocări cu care se confruntă Directia Judeteană 
pentru Sport și Tineret Covasna -Compartimentul tineret și găsirea celor mai bune solutii de remediere a 
acestora, având în vedere situatia specială creată de pandemia COVID19. 
Tinând cont de atributiile specifice ale Compartimentul Tineret, cât și de responsabilitătile acestuia 
privitor la transmiterea către Ministerul Tineretului și Sportului a viitoarelor actiuni dedicate tinerilor 
covăsneni și care vor fi incluse în calendarele de proiecte proprii, în luna iulie a anului 2020 personalul 
din cadrul Compartimentului Tineret a realizat fundamentarea acestor calendare. 
Totodată au fost contactate un număr de 27 de organizatii de/pentru tineret cărora le-a fost prezentată 
spre consultare propunerea transmisă de către Ministerul Tineretului și Sportului privitor la Metodologia 
de finantare ce va fi aplicată în cadrul Concursului Local de Proiecte aferent anului 2020 

În luna august a anului 2020, Compartimentul Tineret din cadrul Directiei Judetene pentru Sport și 
Tineret Covasna a finalizat definitivarea calendarelor de actiuni proprii și calendarelor de actiuni ale 
centrelor de tineret Sfântu Gheorghe și Întorsura Buzăului.  

Ca urmare a demersurilor efectuate cât și al rezultatelor obtinute în anul precedent, Ministerul 
Tineretului și Sportului a alocat Directiei Judetene pentru Sport și Tineret Covasna pentru activitatea de 
tineret un buget total de 130.921 lei astfel: 

1. Buget alocat pentru organizarea de proiecte proprii de către Directia Judeteană pentru 
Sport și Tineret Covasna: 34.867,70 lei 
2. Buget alocat pentru organizarea Concursului Local de Proiecte: 64.754,3 lei 
3. Buget alocat pentru organizarea de activităti în cadrul Centrului de Tineret Sfântu 
Gheorghe: 13.984 lei 
4. Buget alocat pentru organizarea de activităti în cadrul Centrului de Tineret Întorsura 
Buzăului: 9.315 lei 
5. Buget alocat pentru sustinerea activitătii în cadrul Centrelor de Tineret Sfântu Gheorghe 
și Întorsura Buzăului: 8.000 lei 
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Acest buget a fost repartizat astfel: 
Calendarul de proiecte proprii al Directiei Judetene pentru Sport și Tineret Covasna aprobat de 

către Ministerul Tineretului și Sportului prin adresa nr. 824/14.08.2020 
 

Nr. 
crt. 

Denumire proiect Buget alocat 
- lei - 

1. Voluntariat pentru comunitate   8.867,70 
2. No-NEETs! 10.000 
3. JobTin2020   6.000 
4. Caravana No drugs 10.000 
TOTAL 34.867,70 

 
Calendarul de proiecte proprii al Centrului de Tineret Întorsura Buzăului aflat în subordinea 

Directiei Judetene pentru Sport și Tineret Covasna aprobat de către Ministerul Tineretului și Sportului 
prin adresa nr. 858/14.08.2020 
 

Nr. 
crt. 

Denumire proiect Buget alocat 
- lei - 

1. Formul local de tineret Sita Buzăului 5.000 
2. Competente digitale. Competentele viitorului 4.315 
TOTAL 9.315 

 
Calendarul de proiecte proprii al Centrului de Tineret Sfântu Gheorghe aflat în subordinea Directiei 

Judetene pentru Sport și Tineret Covasna aprobat de către Ministerul Tineretului și Sportului prin adresa 
nr. 858/14.08.2020 
 

Nr. 
crt. 

Denumire proiect Buget alocat 
- lei - 

1. Rural Tin 6.984 
2. Competente digitale. Competentele viitorului 7.000 
TOTAL 13.984 

 
O altă activitate majoră derulată de către Directia Judeteană pentru Sport și Tineret Covasna o 

reprezintă cea de promovarea în rândul organizatiilor neguvernamentale de/pentru tineret a programelor 
și initiativelor Ministerului Tineretului și Sportului (Programul de Delegat de Tineret la ONU, Consiliu 
Consultativ pe Probleme de Tineret, etc.). 

În luna septembrie a anului 2020, compartimentul Tineret din cadrul Directiei Judetene pentru 
Sport și Tineret Covasna a fost implicat, conform atributiilor specifice, în derularea Concursului Local de 
Proiecte aferent anului 2020, respectiv în evaluarea din punct de vedere administrativ al eligibilitătii celor 
20 de proiecte depuse spre finantare. 

Totodată Compartimentul tineret a fost implicat în organizarea proiectului propriu ,,Voluntariat 
pentru comunitate”, în parteneriat cu Consiliul Judetean al Elevilor Covasna la care au participat, în 
perioada 23-27.09.2020, 14 tineri din zona Întorsura Buzăului. Scopul proiectului a fost împuternicirea 
tinerilor pentru a actiona ca factor de schimbare în vederea creării unor comunităti durabile. 

 
III. Raport privind activitatea Compartimentului Tineret - componenta de tabără 

desfășurată în cadrul Centrului de Agrement Pădureni aferentă perioadei Ianuarie 2020 – 
septembrie 2020 

Conform Hotărârii de Guvern nr. 776 din 28.07.2010 privind organizarea și functionarea directiilor 
judetene pentru sport și tineret respectiv a Directiei Judetene pentru Sport și Tineret a Municipiului 
București, precum și Hotărârii Guvernului nr. 11 din 09.01.2013, privind organizarea și functionarea 
Ministerului Tineretului și Sportului, o componentă de bază a activitătii Directiei Judetene pentru Sport și 
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Tineret Covasna o reprezintă activitatea de tabere, aceasta fiind derulată prin intermediul Centrului de 
Agrement Pădureni. 

Centrul de agrement Pădureni, cu o capacitate totală de cazare de 151 locuri (111 locuri în 
camere și 40 locuri la cort) aflat în subordinea Directiei Judetene pentru Sport și Tineret Covasna, 
detine: 

• 1 Pavilion central cu 14 locuri de cazare (în camere cu 2-3-5 paturi și grup sanitar propriu) și 2 
săli de mese cu bucătărie proprie având o capacitate totală de 88 locuri; 

• 6 Cabane (P+1) având 12-14 locuri de cazare / cabana (în camere cu 2-4 paturi și grup sanitar ce 
deservește 2 camere) având o capacitate totală de 97 locuri; 

 
Mentionăm că atât Pavilionul central cât și celelalte 6 Cabane sunt deservite de către 2 centrale 

proprii pe lemne ce le asigură încălzirea în perioada anotimpului rece. 
• 1 Cabană având 20 de locuri de cazare în camere de 4 paturi ce functionează doar pe timpul 

verii; 
• 40 locuri campare la cort; 
• 1 Cabană cu 2 locuri – Punct Sanitar; 
• 1 Grup sanitar comun ce deservește cele 2 cabane cât și persoanele campate la cort. 

În anul 2020 în cadrul Centrului de Agrement Pădureni au fost găzduite 2 evenimente cu caracter 
sportiv astfel: 

- în perioda 09.01.2020 - 13.01.2020 au fost găzduite 20 de persoane, care au participat la Cupa 
Internatională „Nero” și Calificările pentru Campionatul Mondial de Pescuit Sportiv din Lituania, 
evenimentul fiind organizat de către Asociatia Clubul Sportiv Gilort din judetul Gorj.  

- în perioada 16.01.2020 - 19.01.2020 la Centrul de Agrement Pădureni a fost organizat un 
cantonament al Clubului Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe – ramura sportivă jiu-jistu la care au 
participat 15 sportivi. 

Având în vedere situatia actuală din România, prin Hotărârea nr.3 din data de 29.03.2020 a Comitetului 
Judetean pentru Situatii de Urgentă Covasna privind aprobarea spatiilor pentru carantinarea persoanelor 
suspecte de infectare cu COVID19, din data de 20.03.2020, Centrul de Agrement Pădureni a fost inclus 
pe lista obiectivelor ce au asigurat spatiile de carantinare din judetul Covasna. 
Astfel, în perioada 20.03.2020 – 25.05.2020, la Centrul de Agrement Pădureni au fost carantinate un 
număr total de 78 de persoane, din care 51 de persoane în perioada 20.03.2020-20.04.2020 și 27 
de persoane în perioada 21.04.2020-25.05.2020. 
Aceste persoane au provenit din 21 de Unităti Administrativ Teritoriale ale judetului Covasna astfel: 
 

Nr. 
Crt. Primăria Număr de carantinati 

1.  Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe 8 
2.  Primăria Municipiului Târgu Secuiesc 8 
3.  Primăria Comunei Vâlcele 15 
4.  Primăria Comunei Ghelinta 7 
5.  Primăria Comunei Cernat 3 
6.  Primăria Comunei. Malnaș 1 
7.  Primăria Comunei Belin 1 
8.  Primăria Comunei Ghidfalău 2 
9.  Primăria Comunei Dalnic 3 
10.  Primăria Comunei Bretcu 3 
11.  Primăria Comunei Ojdula 2 
12.  Primăria Comunei Sânzieni 8 
13.  Primăria Comunei Ozun 3 
14.  Primăria Comunei Boroșneul Mare 2 
15.  Primăria Comunei Valea Crișului 4 
16.  Primăria Comunei Poian 1 
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17.  Primăria Comunei Estelnic 2 
18.  Primăria Comunei Lemnia 1 
19.  Primăria Comunei Catalina 1 
20.  Primăria Comunei Moacșa 2 
21.  Primăria Orașului Întorsura Buzăului 1 
TOTAL 78 

 
Tinând cont de fenomenele meteo, respectiv, ploile extrem de abundente, Compartimentului 

Tineret a fost implicat în luna iunie a anului 2020 în evaluarea efectelor generate de aceste fenomene 
meteorologice. 

Cu această ocazie s-a constat că, datorită multiplelor infiltratii de apă la acoperișul Pavilionului 
Central din cadrul Centrului de Agrement Pădureni, clădirea a suferit deteriorări majore și generalizate, 
situatie care a condus la imposibilitatea desfășurării activitătii specifice. 

Prin urmare, personalul din cadrul Compartimentului tineret cu atributii în domeniul de tabere, 
împreună cu factorii de decizie din cadrul Directiei Judetene pentru Sport și Tineret Covasna, au fost 
implicati în: analiza situatiei, evaluarea pagubelor cât și identificarea solutiilor menite remedierii situatiei 
create. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centru de Agrement Pădureni/pagube 
 

În acest sens, au fost fundamentate și transmise către Ministerului Tineretului și Sportului  
documentatiile menite solutionării în cel mai scurt timp a problemelor identificate. 

Ca urmare a demersurilor întreprinse, Ministerul Tineretului și Sportului a alocat Directiei Judetene 
pentru Sport și Tineret Covasna prin adresa numărul 5759 din 31.08.2020, suma de 90.000 lei, necesară 
efectuării lucrărilor de reparatii capitale la acoperișul Pavilionului Central din cadrul Centrului de 
Agrement Pădureni. 

Întrucât Ministerul Tineretului și Sportului prin adresa numărul 468 din 01.07.2020 privitor la 
situatia creată de pandemia SARS-CoV 2 la nivel national și international, pentru prevenirea răspândirii 
virusului în rândul copiilor și tinerilor, ne-a adus la cunoștintă faptul că nu va organiza/finanta tabere, 
Directia Judeteană pentru Sport și Tineret Covasna s-a conformat și prin urmare nu a desfășurat până în 
acest moment activităti de tabără. 

Astfel, începând cu luna august 2020 și până în prezent, personalul din cadrul Compartimentului 
tineret cu atributii în domeniul de tabere, a fost implicat doar în activitatea procesului de căutare de 
oferte și constituirea documentatiei, conform normativelor legale, în vederea finalizării în cel mai scurt  
timp a lucrărilor de reparatii din cadrul Centrului de Agrement Pădureni. 
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În acest sens în luna septembrie 2020 a fost finalizat procesul de achizitie publică privind lucrările 
de înlocuire a acoperișului Pavilionului Central din cadrul Centrului de Agrement Pădureni, deteriorat în 
proportie de peste 80%, fiind obtinute avizele necesare și semnate totodată, în data de 23.09.2020, 
contractele privind achizitia de materiale, cât și al lucrărilor de înlocuire a acoperișului. 
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