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Punctul 1  

 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN „GHEORGHE DOJA” COVASNA 

 

 

INFORMARE 
privind misiunile executate și rezultatele obținute 
 de Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Covasna  

în anul 2020 
 
 

 PREAMBUL 
 

În anul 2020, activitatea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Covasna s-a desfăşurat în 
condiţii atipice, fiind influenţată de răspândirea în întreaga lume a virusului SARS-CoV-2. 
Personalul inspectoratului a depus un efort susţinut pentru coordonarea tuturor activităţilor 
operative, atât pentru prevenirea răspândirii acestui virusului cât şi pentru desfăşurarea în 
condiţii optime a celor două tururi de scrutin electorale. S-a urmărit cu precădere îndeplinirea cu 
responsabilitate şi profesionalism a misiunilor şi atribuţiilor specifice, prin punerea în aplicare a 
prevederilor actelor normative în vigoare. 
          Principalele direcţii de acţiune au fost organizarea, planificarea și executarea misiunilor 
specifice de ordine publică, precum și elaborarea documentelor operative, în concordanță cu 
măsurile stabilite în decretele privind instituirea stării de urgență  pe teritoriul României, a 
ordonanțelor militare emise în acest sens, precum și a hotărârilor de guvern pentru 
instituirea/prelungirea stării de alertă. 

Obiectivul strategic al unităţii l-a constituit apărarea, prin mijloacele şi metodele prevăzute 
de lege, a vieții, integrității corporale şi libertății persoanei, a proprietății publice şi private, 
interesele legitime ale cetăţenilor, ale comunităţii şi ale statului, contribuind astfel la garantarea 
suveranităţii, independenţei, autorităţii, unităţii şi securităţii statului, democraţiei constituţionale 
pe întregul teritoriu al județului Covasna. 

Obiectivele principale care au stat în atenţia Inspectoratului în anul 2020, au fost: 
� creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului în spaţiul public şi asigurarea 

climatului de normalitate prin eficientizarea actului managerial în întrebuinţarea efectivelor de 
ordine publică;  

� creşterea gradului de siguranţă a obiectivelor, bunurilor şi transporturilor de 
valori / speciale, din responsabilitatea Inspectoratului; 

� creșterea performanței în domeniul logistic, comunicaţii, tehnologia 
informaţiei și achiziții;  

� creşterea performanţei activităţii de informare şi relaţii publice prin mediatizarea 
corectă a tuturor preocupărilor inspectoratului. 

 
ORDINE ŞI SIGURANŢĂ  PUBLICĂ 
 

             Activităţile şi măsurile întreprinse în perioada supusă evaluării au vizat creşterea 
performanţei structurilor operative în îndeplinirea misiunilor de ordine şi siguranţă publică. 

În decursul anului 2020, în urma desfăşurării periodice a analizelor tactice cu I.P.J. 
Covasna privind evoluţia situaţiei operative, I.J.J. Covasna a suplimentat numărul efectivelor care 
au acţionat în zonele cu potenţial criminogen ridicat, astfel s-a reuşit acoperirea în condiţii bune a 
întregii zone de responsabilitate cu elemente de dispozitiv. 

Pe parcursul anului 2020, I.J.J. Covasna a executat un număr de 5347 de misiuni cu un 
efectiv de 22.113 jandarmi.   

Situația cu misiunile se prezintă astfel: 
 - 595 misiuni de asigurare a ordinii publice 



 

 - 615 acţiuni de intervenţie; 
 - 2442 misiuni de menţinere a ordinii publice; 
 - 12 acţiuni speciale, pentru efectuarea unor acte procedurale; 
- 369 acţiuni în cooperare cu alte instituţii, cu atribuţii în prevenirea şi combaterea 

fenomenului infracţional şi contravenţional; 
- 1109 acţiuni pe linia prevenirii și combaterii răspândirii virusului Sars-Cov2; 
 - 205 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. 
 
 Asigurarea  ordinii publice  

Structurile de ordine publică ale Inspectoratului şi-au îndeplinit atribuţiile prin asigurarea 
ordinii publice în spaţiul public la întruniri, procesiuni, manifestări cultural-artistice, sportive, 
religioase, premergător și pe timpul alegerilor locale și pentru Camera Deputaților și Senat, 
intervenţia şi restabilirea ordinii publice când acesta a fost tulburată prin orice fel de acţiuni ce 
contravin legilor în vigoare.  

De asemenea, o prioritate acţională a constat în stabilirea necesarului de efective şi 
mijloace pentru îndeplinirea misiunilor din responsabilitate, dimensionarea corespunzătoare a 
dispozitivelor de asigurare a ordinii publice, pentru evitarea situaţiilor de risc, îndeosebi pe timpul 
desfăşurării manifestărilor publice de amploare, efectuarea manevrelor de forţe pentru acoperirea 
corespunzătoare a zonelor de desfășurare a adunărilor publice.  
 Concentrarea eforturilor pentru  realizarea unor dispozitive viabile şi flexibile care să poată 
fi uşor adaptate sau reorientate pentru îndeplinirea unor misiuni neprevăzute sau pentru 
rezolvarea situaţiilor deosebite în vederea asigurării intervenţiei ferme, pentru prevenirea şi 
aplanarea situaţiilor ce ar putea evolua spre tulburarea ordinii publice, în funcţie de specific, 
gradul de risc sau ameninţarea creată a fost, de asemenea, un deziderat îndeplinit cu 
responsabilitate de către unitatea noastră. 

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 
Covasna a executat misiuni de asigurare a ordinii publice în zona de competenţă pe timpul 
desfăşurării manifestărilor sportive, comemorative și religioase. 

Dintre cele mai importante acţiuni la care au fost asigurate măsurile de ordine publică, 
enumerăm: 

� manifestările prilejuite de sărbătorirea Zilei Unirii; 
� sărbătorirea „Zilei Maghiarilor de Pretutindeni”; 
� Învierea Domnului – Paşti; 
� manifestările  prilejuite de sărbătorirea Zilei Naţionale a României;  
� misiuni specifice executate premergător și pe timpul alegerilor locale și pentru Camera 

Deputaților și Senat. 
         La executarea acestor misiuni am fost sprijiniți cu efective din cadrul Grupării de Jandarmi 
Mobile Brașov, care au preluat integral un număr important de misiuni, permiţându-ne să alocăm 
efective sporite pe segmentul de menţinere a ordinii publice. 
         Pe genuri de misiuni situaţia se prezintă astfel: 

⇒ 69 manifestări culturale, religioase şi comemorative cu 285 jandarmi; 
⇒ 97  manifestări sportive cu 608 jandarmi; 
⇒ 2 misiuni pentru înlăturarea efectelor inundațiilor cu 9 jandarmi; 
⇒ 318 acțiuni de protecție antiteroristă cu 884 jandarmi; 
⇒ 109 acțiuni specifice cu ocazia alegerilor locale și a celor pentru Camera 

Deputaților și Senat cu 551 jandarmi; 
Activitatea pe această linie s-a materializat în aplicarea unui număr de 84 sancţiuni 

contravenţionale. 
Pe timpul executării misiunilor de asigurare a ordinii publice nu am înregistrat evenimente 
deosebite şi nici situaţii de tulburare gravă a ordinii publice. 
 
Acţiuni de intervenţie  



 

 În cadrul sistemului integrat de menţinere a ordinii publice am intervenit operativ la  
solicitări, astfel: 

� 600 intervenţii la solicitări prin S.N.U.A.U. „112 sau alte apeluri telefonice; 
� 15 intervenţii de salvare / evacuare; 
Activitatea pe această linie s-a materializat în constatarea unui număr de 38 fapte de 

natură penală şi prinderea în flagrant a 42 făptuitori în misiunile executate cu patrule de 
jandarmi, respectiv constatarea unui număr de 13 fapte penale şi prinderea în flagrant a 11 
făptuitori în misiunile executate în sistem mixt şi aplicarea unui număr de 158 sancţiuni 
contravenţionale. 

Intervenţiile structurilor de ordine publică au fost operative şi eficiente şi nu au impus 
folosirea excesivă a forţei sau a mijloacelor din dotare. 

Pe această linie se constată o creștere a numărului de intervenții pentru înlăturarea 
pericolelor create de animalele sălbatice, în special de către urși.  

 
Participarea la  menţinerea ordinii publice  
În conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 60 din 02.03.2010  privind organizarea şi 

executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, cu modificările și completările 
ulterioare, misiunile de menţinere a ordinii publice în mediul urban şi rural s-au executat în sistem 
integrat, astfel: 

� 461 misiuni de menţinere a ordinii publice în staţiunea Şugaş Băi și Covasna şi pe 
traseele turistice adiacente acestor stațiuni; 

� 2.138 patrule mixte în municipiile Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc și oraşul  Înt. Buzăului  
� 1.904 patrule de jandarmi în municipiile Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc și oraşul  Înt. 

Buzăului; 
� 1.328 patrule mixte în mediul rural; 
� 142 acţiuni executate în zona instituţiilor de învăţământ; 
� 2 acțiuni executate în alte zone de interes operativ. 
Sporirea numărului de efective în stradă, prin asigurarea unor dispozitive suplimentare în 

zone cunoscute cu aflux mare de persoane, pentru prevenirea  şi/sau  aplanarea  stărilor 
conflictuale, descurajarea elementelor infracţionale, combaterea fenomenelor cu impact stradal 
(cerşetoria, prostituţia şi proxenetismul, furturile, înşelăciunile etc.), a condus la constatarea unui 
număr de 4 fapte de natură penală şi prinderea în flagrant a 2 făptuitori în misiunile executate cu 
patrule de jandarmi, respectiv constatarea unui număr de 139 de fapte penale şi prinderea în 
flagrant a 144 de făptuitori în misiunile executate în sistem mixt. De asemenea, a fost aplicate un 
număr de 1.305 sancţiuni contravenţionale. 

Astfel, pentru prevenirea și limitarea răspândirii virusului SARS-Cov2, au fost 
redimensionate dispozitivele specifice de ordine publică prin suplimentarea efectivelor care au 
acționat pe această linie (efective care au fost detașate de la alte structuri neoperative), 
executându-se astfel un număr de 1.126 misiuni specifice (verificări persoane izolate/carantinate, 
însoțire transporturi cu persoanele care au intrat în carantină și asigurare măsuri de ordine în 
zona centrelor de carantină) cu un efectiv de 3792 jandarmi, pe timpul acestora fiind constatate 
unui număr de 8 fapte de natură penală şi prinderea în flagrant a 9 făptuitori și aplicate un 
număr de 295 sancţiuni contravenţionale. 

Aceste eforturi au avut ca scop 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 fenomenului infracţional, prin organizarea de patrulări şi acţiuni 
preventiv-reactive. 

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. 
            

Acţiuni  în cooperare pentru efectuarea unor acte procedurale 



 

În perioada analizată pe acest segment de activitate au fost executate următoarele: 
� 7  misiuni în cooperare cu lucrătorii DIICOT  ; 
� 5  misiuni în cooperare cu lucrătorii B.C.C.O. ; 

          Misiunile s-au executat la un nivel foarte bun, nefiind înregistrate evenimente negative pe 
timpul îndeplinirii acestora, fapt datorat şi relaţiei foarte bune dintre personalul instituţiilor 
implicate.  
 
  Acţiuni  executate în cooperare/colaborare cu alte instituţii şi punerea în 
aplicare a mandatelor de aducere 

În îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor specifice, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 
Covasna şi structurile subordonate cooperează cu celelalte componente ale Ministerului Afacerilor 
Interne şi cu structuri din cadrul sistemului de apărare şi securitate naţională de pe raza judeţului 
Covasna. 
 În baza planurilor de cooperare/colaborare încheiate am executat un număr de 369 de 
misiuni cu alte instituţii astfel: 

� 88 acţiuni în colaborare cu reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Covasna ; 
� 182 acţiuni în cooperare cu I.P.J. Covasna  ; 
� 2 acţiuni în cooperare cu alte structuri MAI (Instituţia Prefectului Covasna) ; 
� 5 acţiuni în colaborare cu administrația publică locală  ; 
� 64 acţiuni în colaborare cu alte instituţii(Pol. Locală, D.G.A.S.P.C., A.J.O.F.M., D.S.V.S.A. 

Covasna, I.T.M., C.J.P.C. și Poșta Română)  ; 
� 8 acţiuni în colaborare cu executorii judecătoreşti  ; 
� 3 acţiuni în colaborare cu reprezentanţi ai A.J.V.P.S. Covasna  ; 
� 7 acţiuni în colaborare cu reprezentanţii Gărzii de Mediu Covasna  ; 
� 10 acţiuni în colaborare cu I.S.C.T.R.  ; 
      Un accent deosebit a fost pus pe organizarea şi executarea unor acţiuni pe linia 

combaterii delictelor silvice, activitate materializată în aplicarea a 48 de sancţiuni 
contravenţionale, în valoare de 26.000 lei.  
 De asemenea, în perioada analizată, au fost executate 205 acţiuni pentru punerea în 
aplicare a mandatelor de aducere, cu un efectiv de 524 jandarmi, neexistând situaţii în care 
mandatele să nu fie executate. 

Activitatea pe această linie s-a materializat în constatarea unei fapte de natură penală şi 
prinderea în flagrant a 2 făptuitori în misiunile executate cu patrule de jandarmi şi aplicarea unui 
număr de 168 sancţiuni contravenţionale. 
 

 Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale 
În anul 2020, au fost  constatate de către jandarmi 204 fapte de natură penală, care s-au 

materializat în întocmirea a 190 dosare cu acte de constatare/sesizare și au fost aplicate 
 2.097 contravenții. 

În perioada analizată, din cauza răspândirii virusului gripal COVID-19, prin care s-au 
instituit reguli de distanţare socială, cu interzicerea aglomerărilor de persoane şi lipsa activităţilor 
şcolare, în cadrul stărilor de urgenţă şi alertă, au fost executate  13  acţiuni preventiv-
educative în mediile rurale şi urbane, cu împărţirea de pliante, pe linia respectării măsurilor 
pentru combaterea răspândirii virusului SARS-Cov-2. 
 

PAZA ŞI PROTECŢIA OBIECTIVELOR, BUNURILOR ŞI VALORILOR 
În perioada analizată, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Covasna a asigurat paza şi 

protecţia instituţională la un număr de 15 de obiective (14 cu exceptare de la plată și 1 cu plată), 
paza și protecția transportului corespondenței clasificate 398, paza şi protecţia transporturilor de 
bunuri şi valori în folosul A.J.F.P. Covasna 47 şi în folosul propriu 17. 

În contextul operativ actual, activitatea pe linia organizării, coordonării şi executării 
misiunilor de pază şi protecţie instituţională și a transporturilor, a vizat în principal eficientizarea 
permanentă a dispozitivelor de pază adoptate pentru creşterea siguranţei acestora, în scopul 
reducerii probabilităţilor de concretizare a unor ameninţări îndreptate asupra obiectivelor și 
transporturilor din responsabilitate și pentru limitarea/prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV-2.   



 

Ca urmare a evoluției situației operative survenite pe acest segment de lucru, prin 
schimbarea abordării conceptului de pază, tendinţa actuală este caracterizată de trecerea de la 
paza realizată preponderent static de factorul uman, la monitorizare şi intervenţie.  

Ca urmare a intrării în vigoare a Protocolului de cooperare privind modul de asigurare a 
pazei structurilor teritoriale aparținând Direcției Naționale de Probațiune, respectiv a Protocolului 
privind nominalizarea instanțelor și a parchetelor, modul de asigurare a pazei sediilor, bunurilor și 
a valorilor aparținând acestora, supravegherea accesului și menținerea ordinii interioare, s-a 
instituit paza cu efective de jandarmi la Serviciul de Probațiune Covasna, începând cu data de 
03.02.2020. 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 1/1999 – privind regimul stării de asediu și 
regimul stării de urgență, Decretului nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență 
pe teritoriul României, s-a instuit paza cu efective de jandarmi la centrele de carantină 
identificate de către autoritățile locale pentru carantinarea persoanelor suspecte de infectare cu 
virusul SARS-CoV-2. 

Dat fiind prelungirea stării de alertă, efective din cadrul subunităților de pază au executat 
misiuni specifice pentru asigurarea măsurilor necesare împreună cu alte structuri cu atribuții în 
domeniu în vederea distanțării sociale și pentru întârzierea/limitarea răspândirii infecției cu virusul 
Sars-Cov-2. 

Măsurile întreprinse de către reprezentații din cadrul unității noastre, cu ocazia 
desfășurării analizelor comune semestriale cu beneficiarii de pază au avut ca scop identificarea 
tuturor vulnerabilităţilor şi amenințărilor, diminuarea ori eliminarea acestora prin implementarea 
sistemelor tehnice de securitate la obiectivele din competenţă şi îmbunătăţirea celor existente, 
precum şi intensificarea schimbului de date şi informaţii de interes operativ care ar putea 
influența misiunea executată. Acestea dovedindu-se eficiente, întrucât la obiectivele din 
competenţă nu ne-am înregistrat cu evenimente negative şi nu au fost constatate deficienţe în 
organizarea şi executarea misiunilor de pază și protecție instituțională. De asemenea, s-au 
reglementat măsurile ce urmează a fi luate de către beneficiarii de pază în vederea prevenirii 
răspândirii virusului SARS CoV 2. 

Efectivele din cadrul dispozitivelor de pază au aplicat un număr de 12 sancţiuni 
contravenţionale și au constat o faptă de natură penală.  

Datorită activităţilor de coordonare a misiunilor de pază şi conştientizării personalului 
privind necesitatea sporirii vigilenţei pe timpul executării acestor misiuni în contextul virusului 
SARS CoV 2, nu ne-am înregistrat cu evenimente deosebite sau cu situaţii care să constituie 
amenințări la adresa obiectivelor sau a transporturilor din responsabilitate.  

 
 

PRINCIPALELE DIRECŢII  
PENTRU CREŞTEREA PERFORMANŢEI ÎN ANUL 2021 

� Menţinerea la nivel ridicat a gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţeanului prin 
întrebuinţarea eficientă a personalului inspectoratului și prin păstrarea unei capacități 
operaționale și de intervenție adaptate la situația operativă, în vederea gestionării, în condiţii 
optime a tuturor activităţilor circumscrise realității sociale și a situaţiilor speciale sau de criză în 
domeniul ordinii publice, în zona de responsabilitate; 

� Reducerea vulnerabilităţilor și amenințărilor prin implementarea mijloacelor tehnice de 
securitate, la obiectivele din competenţă și implementarea conceptului de monitorizare și 
intervenție; 

� Perfecţionarea sistemului de management integrat al situaţiilor de criză la nivel judeţean 
prin îmbunătățirea cooperării interinstituționale; 

� Creșterea nivelului de performanță al structurii de acţiuni speciale şi antiteroriste în 
gestionarea acțiunilor speciale la nivelul judeţului, concomitent cu îmbunătățirea dotarii cu 
materiale de protecție specifice. 

* 
*   *   * 

Rezultatele obţinute în anul 2020, reflectă creşteri ale capacităţii de acţiune a 
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Covasna, atât pe segmentul de îndeplinire a misiunilor 
încredinţate cât şi pe segmentul activităţilor de suport. 



 

În concluzie, putem afirma că inspectoratul a îndeplinit obiectivele stabilite în documentele 
programatice ale eşaloanelor superioare şi cele proprii, a executat în bune condiţii misiunile 
încredinţate şi a contribuit semnificativ, alături de celelalte componente ale SNOP, la crearea unui 
climat sigur de ordine şi siguranţă publică pentru cetăţean şi la păstrarea imaginii pozitive a 
M.A.I. şi Jandarmeriei Române în zona de responsabilitate. 
 
 

INSPECTOR ŞEF AL I.J.J. COVASNA 
                                    Colonel 
                                         

     Adrian NICHIFOR 
 
 

 

Punctul 2  

 

DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR COVASNA 

 

Informare privind activitatea Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Covasna în anul 2020 

 
1. INTRODUCERE 

Apărarea sănătății animalelor, protecția animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la 
animale la om, siguranța alimentelor de origine animală și non-animală destinate consumului 
uman, salubritatea furajelor pentru animale și protecția mediului, în raport cu creșterea 
animalelor, constituie o problema de stat și o îndatorire pentru toți locuitorii țării. 

Serviciile sanitar-veterinare de stat se organizează după o concepție unitară, în sistem 
piramidal al fluxului de comandă, pe principiul teritorial, ca sector distinct și autonom, având 
următoarea structura: 

� Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (în continuare 
A.N.S.V.S.A.); 

� Institutele veterinare, autorități de referință la nivel național pentru domeniile de 
competență specifice; 

� Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor (în continuare D.S.V.S.A.)  
județene și a municipiului București, autorități sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor 
județene și a municipiului București, cu personalitate juridică, în subordinea Autorității. 
 

A. Importanța și atribuțiile specifice DSVSA Covasna sunt : 
a) urmăreşte şi răspunde de implementarea, la nivel local  în județul Covasna, a politicilor şi 

strategiilor Guvernului şi ale A.N.S.V.S.A. în domeniul apărării sănătăţii animalelor, 
sănătăţii publice, siguranţei alimentelor de origine animală şi non-animală, protecţiei şi 
bunăstării animalelor şi protecţiei mediului, inclusiv aplicarea planurilor de acţiune în 
situaţii de urgenţă; 

b) organizează activitata sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor şi răspunde 
de aplicarea legislaţiei din domeniul apărării sănătăţii animalelor, sănătăţii publice, 
siguranţei alimentelor de origine animală şi non-animală, protecţiei şi bunăstării animalelor 
şi protecţiei mediului pe teritoriul județului Covasna; 

c) întocmeşte pentru efectivele de animale ale județului Covasna, şi răspunde de aplicarea 
planului cifric anual în baza Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al 
bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi 
protecţia mediului şi răspunde de aplicarea şi realizarea acestuia; 

d) în contextul reglementărilor aferente în vigoare organizează, coordonează şi răspunde de 
controlul modului de aplicare a legislaţiei din domeniul apărării sănătăţii animalelor, 



 

sănătăţii publice, siguranţei alimentelor de origine animală şi non-animală, protecţiei şi 
bunăstării animalelor şi protecţiei mediului, conform Programului strategic (Programului 
acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor 
transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare 
şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor), precum şi a 
programelor naţionale din domeniul specific de activitate aprobate, în limitele de 
competenţă stabilite de lege, a altor reglementări, precum și conform dispozițiilor primite 
de la ANSVSA; 

e) controlează aplicarea şi răspunde de modul cum sunt respectate prevederile legislaţiei 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în toate exploataţiile de animale şi în 
unităţile în care se produc, procesează, depozitează, transportă şi comercializează 
produse alimentare de origine animală şi nonanimală, furaje şi alte materii şi produse 
supuse controlului sanitar – veterinar şi pentru siguranţa alimentelor; 

f) analizează cererile depuse și emite documentul de înregistrare/autorizare sanitar – 
veterinară, respective sanitar – veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, după caz, 
unităţilor a căror activitate este supusă controlului sanitar-veterinar, respective sanitar-
veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, potrivit legislaţiei în vigoare; 

g)  analizează cererile depuse și avizează, în condiţiile legii, amplasarea, proiectarea şi 
construirea obiectivelor sau unităţilor de creştere a animalelor, a obiectivelor veterinare, 
precum şi a unităţilor care produc, prelucrează, procesează, depozitează, valorifică şi 
comercializează produsele de origine animală, precum şi a altor obiective supuse 
controlului sanitar-veterinar; 

h) analizează cererile depuse și înregistrează/ autorizează şi controlează activitatea 
depozitelor farmaceutice veterinare, farmaciilor veterinare şi punctelor farmaceutice 
veterinare; 

i) analizează cererile depuse și autorizează, coordonează tehnic şi controlează producţia, 
distribuţia şi utilizarea furajelor combinate şi a celor medicamentate; 

j) monitorizează, verifică şi răspunde de activităţi referitoare la identificarea animalelor şi 
înregistrarea exploataţiilor, potrivit reglementărilor legale în vigoare; 

k) reprezintă Punctul de Contact la nivel judeţean în cadrul Sistemului Rapid de Alertă pentru 
Alimente şi Furaje implementat de A.N.S.V.S.A. la nivel naţional, denumit în continuare 
S.R.A.A.F.; 

l) dispune măsuri de implementare, verifică şi răspunde de aplicarea acţiunilor corective 
solicitate de A.N.S.V.S.A. şi de către experţii ai Direcţiei Generale Sănătate şi Siguranţa 
Alimentelor (DG SANTE) a Comisiei Europene şi alţi reprezentanţi ai organismelor 
europene abilitaţi în domeniul de activitate specific al D.S.V.S.A. Covasna; 

m) Solicită convocarea Centrului Local pentru Combaterea Bolilor (în continuare C.L.C.B.) în 
scopul stabilirii şi aplicării măsurilor care se impun pentru lichidarea şi prevenirea difuzării 
bolilor animalelor şi a bolilor transmisibile de la animale la om. 
 
B. Efectuează analize de laborator pentru: 

a) evaluarea stării de sănatate şi bunăstării animalelor, cât şi pentru diagnosticul bolilor prin 
examene: morfopatologice, bateriologice, micologice, virusologice, parazitologice, 
toxicologice, micotoxicologice, serologice, biochimice, hematologice, seminalogice, de 
biologie moleculară şi de analiză genetică; 

b) controlul alimentelor de origine animală şi nonanimală şi pentru controlul hranei pentru 
animale prin examene: microbiologice, micotoxicologice, fizico-chimice, imunoenzimatice, 
radioactivitate, contaminanţi; 

c) determinarea reziduurilor din probe biologice, alimente şi din hrana pentru animale. 
 
C.  Eliberează următoarele documente: 

a) Documentul de înregistrare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor; 
b) Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare; 
c) Certificat de autorizare sanitar-veterinară; 
d) Buletine de analiză oficiale (domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor); 
e) Paşaportul bovine, Registrul de exploatație și alte acte convergente; 



 

f) Informaţii de interes public (sub formă scrisă, la cerere) care privesc activităţile sau 
rezultă din activităţile D.S.V.S.A. Covasna, în condiiile Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 
privind liberul acces la informaţiile de interes public; 

g) Rapoarte către A.N.S.V.S.A., Instituția prefectului, ori alte organe abilitate; 
h) Informări și comunicat6e de presă; 
i) Etc. conform prevederilor legale și a procedurilor privind circulația documentelor. 

 
2. LEGISLAŢIA DE BAZĂ 
D.S.V.S.A. Covasna funcționează în baza : 

� Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

� Hotărârii Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea 
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

� Legea nr. 150/2004 privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, republicată; 
� Hotărârea Guvernului nr. 1156/2013 - pentru aprobarea acțiunilor sanitar-veterinare 

cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la 
animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de 
identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a acțiunilor 
prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și 
a tarifelor aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

� Ordinul Președintelui A.N.S.V.S.A. nr. nr. 35 din 30 martie 2016 - privind aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control 
și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și 
protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și 
ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și 
control în domeniul siguranței alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
3. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

D.S.V.S.A. Covasna funcționează în baza Ordinului Preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 49/2018 – 
pentru aprobarea structurii organizatorice cadru și a Regulamentului de Organizare și Funcționare 
(în continuare R.O.F.) a Direcțiilor Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, a Ordinului 
președintelui A.N.S.V.S.A. nr. 907 din 11.06.2018 – pentru aprobarea organigramei (organigrama 
și a structurii organizatorice și a statelor de funcții ale D.S.V.S.A. Covasna, precum și conform 
Ordinului Preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 501 din 03.04.2019 – privind stabilirea numărului de 
posturi pentru D.S.V.S.A. Covasna. 

Situația posturilor din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor 
Covasna în luna decembrie 2020: 
 

 

Numar total de posturi: 
 

 Nr. Situatie privind posturile Nr.posturi 

1 Numarul de posturi aprobate la finele perioadei de raportare 100 

2 
Numarul de posturi ocupate la finele perioadei de raportare 

85 

3 
Numarul de posturi vacante la finele perioadei de raportare 

15 
4 Numarul mediu de posturi remunerate 84 

5 
Numarul de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu 
salariul 1 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

   
 

Situatie privind functionarii publici: 
 Nr Situatie privind posturile Nr.posturi 

1 
Numarul de posturi aprobate la finele perioadei de raportare 

68 

2 
Numarul de posturi ocupate la finele perioadei de raportare 

61 

3 
Numarul de posturi vacante la finele perioadei de raportare 

7 
4 Numarul mediu de posturi remunerate 61 

5 
Numarul de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu 
salariul 1 

   
   
 

Situatie privind contractualii: 
 Nr. Situatie privind posturile Nr.posturi 

1 
Numarul de posturi aprobate la finele perioadei de raportare 

32 

2 
Numarul de posturi ocupate la finele perioadei de raportare 

24 

3 
Numarul de posturi vacante la finele perioadei de raportare 

8 
4 Numarul mediu de posturi remunerate 23 

5 
Numarul de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu 
salariul 0 

 

DSVSA Covasna în anul 2020 a fost condusă de un director executiv în 
persoana  Dr. Sikó-Barabási Sándor și de un director executiv adjunct, numit cu 
caracter temporar, în persoana  Dr.Șulea Codruț Marius. 

 
4. OBIECTIVE STRATEGICE 
În conformitate cu strategia A.N.S.V.S.A.  cuprinsă în Planul de acțiuni pentru anul 2020, 

principalele obiective strategice și activități ale D.S.V.S.A. Covasna au fost : 
� Organizarea activităţilor sanitar-veterinare publice pe teritoriul județului Covasna, pentru 

realizarea obiectivelor propuse și dispuse prin planurile naționale și/sau dispuse de A.N.S.V.S.A. 
� Coordonarea, monitorizarea şi îmbunătăţirea permanentă, a activităţii desfăşurate de 

structurile tehnice specifice de la nivelul D.S.V.S.A. Covasna, în domeniul sănătăţii animalelor, 
monitorizării şi notificării bolilor, exportului de animale vii, siguranța alimentelor, capacitatea de 
diagnostic al L.S.V.S.A., activitățile economico-administrative, achiziții și investiții, personal și 
juridic, controlul intern managerial.  

� Asigurarea activităţii de supraveghere realizate de structurile specifice din cadrul 
D.S.V.S.A. Covasna, prin elaborarea anuală a planurilor cifrice pentru domeniile de activități 
strategice în conformitate cu Programul strategic. 

� Apărarea sănătăţii animalelor, protecţia animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la 
animale la om, siguranţa alimentelor destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru 
animale şi protecţia mediului, în raport cu creşterea animalelor, identificarea şi înregistrarea 
bovinelor, ovinelor, caprinelor, suinelor; ridicarea barierelor economice prin eradicarea bolilor  

� Asigurarea responsabilităţilor de identificare şi monitorizare permanentă a implementării 
acţiunilor şi măsurilor stabilite în programele tehnice ale ANSVSA în domeniul eradicării, 
controlului şi monitorizării bolilor animalelor şi zoonozelor, cofinanţate de UE. 

� Asigurarea desfăşurării unei activităţi coerente în domeniul bunăstării şi protecţiei 
animalelor. 

� Asigurarea monitorizarii şi centralizarii rezultatelor activităţilor desfăşurate de D.S.V.S.A. 
Covasna pentru protecţia animalelor în timpul transporturilor, protecţia animalelor de fermă, 
protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice, protecţia animalelor ucise în focarele de boală 
şi raportarea datelor rezultate către A.N.S.V.S.A., în termenul stabilit. 



 

� Asigurarea desfăşurării unei activităţi coerente în domeniul farmacovigilenței, nutriţiei 
animalelor şi cel al S.N.C.U. 

� Asigurarea coerentă și continuă a activităţii desfăşurate de serviciile de specialitate din 
cadrul D.S.V.S.A. Covasna, cu privire la controlul oficial, rezultatele acţiunilor de supraveghere 
în domeniul siguranţei, igienei şi expertizei produselor de origine animală, monitorizării 
zoonozelor, parametrilor fizico-chimici, microbiologici, reziduuri şi contaminanţi din produsele de 
origine animală și nonanimală.  

� Asigurarea siguranţei alimentelor, de la producerea materiilor prime până la distribuirea 
alimentelor către consumator şi asigurarea unui nivel înalt de protecţie a vieţii şi sănătăţii 
umane bazat pe analiza riscului. 

� Protejarea intereselor consumatorilor incluzând practici corecte în comerţul cu alimente, 
ţinând cont, atunci când este cazul,de protecţia sănătăţii şi bunăstării animalelor, a sănătăţii 
plantelor şi a mediului înconjurător; realizarea liberei circulaţii aalimentelor şi a hranei pentru 
animale, fabricate sau puse pe piaţă în conformitate cu principiile şi cerinţele generale 
prevăzute în legislaţia aplicabilă. 

� Asigurarea coerentă și continuă a activităţii de TRACES, monitorizarea și controlul 
activităților de comerț intracomunitar sau cu țări terțe. 

� Asigurarea desfăşurării unei activităţi coerente de monitorizare și control în domeniul 
identificării şi înregistrării animalelor. 

� Asigurarea activității specifice de control cu privire la modul de respectare de către 
agricultori a S.M.R., prin verificarea eşantioanelor de control şi supracontrol primite de la 
A.P.I.A., precum şi prin asigurarea încărcării acestora în aplicaţiile electronice dedicate. 

� Asigurarea implementării politicii de securitate a sistemului informatic și G.D.P.R. 
� Asigurarea coerentă și continuă a activităţii de control oficial desfăşurată de structurile 

specifice al D.S.V.S.A. Covasna, prin realizarea periodică sau ori de câte ori este cazul, a 
acţiunilor de control cu scopul asigurării sănătăţii animalelor, a sănătăţii publice, protecţiei 
animalelor, protecţiei mediului şi siguranţei alimentelor, a furajelor, inclusiv produse destinate 
nutriţiei animalelor, în toate domeniile şi sectoarele de activitate, indiferent de forma lor de 
organizare, inclusiv în gospodăriile populaţie. 

� Asigurarea activității coerente a L.S.V.S.A., prin dotare materială, diversificarea metodelor 
de analiză conform Ghidului pentru aplicarea ordinului pentru aprobarea nomenclatorului 
metodelor de analiză, creșterea capacității și performanței realizării analizelor, acreditarea 
metodologiilor utilizate. 

� Gestionarea şi organizarea cadrului legal necesar pentru asigurarea resursei umane 
pentru desfăşurarea activităţilor specifice. 

� Planificarea şi asigurarea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a cadrului general necesar 
derulării procesului de îmbunătăţire continuă a pregătirii profesionale, abilităţilor şi 
competenţelor necesare exercitării activităţilor specifice. 

� Monitorizarea și raportarea către A.N.S.V.S.A. și A.N.F.P. a evidenţei posturilor și 
angajaților. 

� Asigurarea respectării normelor de tehnică legislativă în cadrul procesului de elaborare a 
actelor administrative. 

� Avizarea din punct de vedere juridic a contractelor, protocoalelor şi acordurilor încheiate 
între D.S.V.S.A. Covasna şi alte persoane juridice de drept public sau privat. 

� Reprezentarea D.S.V.S.A. Covasna, în baza delegaţiei de împuternicire ca parte 
procesuală în faţa instanţelor judecătoreşti de altă natură, a organelor de cercetare penală şi a 
altor organe de jurisdicţie, la termenele stabilite de acestea. 

� Realizarea proiectului de buget anual, întocmirea şi rectificarea bugetului aprobat, precum 
şi urmărirea permanentă a execuţiei bugetare pe programe, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare. 

� Asigurarea permanentă a operaţiunilor specifice cu privire la execuția bugetară, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în limita sumelor aprobate. 

� Organizarea activităţilor specifice evidenţei contabile proprii a instituţiei, de inventariere şi 
controlul gestiunii proprii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

� Raportarea activităţilor specifice la termenul legal sau în baza solicitărilor conducerii 
ANSVSA şi MFP. 



 

� Asigurarea îndeplinirii prevederilor legale cu privire la achiziţiile publice realizate de 
ANSVSA, în limita competenţelor specifice. 

� Asigurarea coerentă a îmbunătăţirii sistemului de control intern managerial, precum şi 
pentru activităţile desfăşurate în cadrul serviciilor D.S.V.S.A. Covasna, prin realizarea planificării, 
monitorizării, raportărilor specifice, elaborarea şi actualizarea cadrului operaţional, în domeniul 
auditului public intern. 

� Dezvoltarea cooperării cu instituţiile statului (Instituția prefectului, DGA, DSP, OPC, IPJ, 
IJJ etc, organizaţii nonguvernamentale, asociaţii publice şi private Ia nivelul județului Covasna și 
respectiv celelalte județe. 

� Asigurarea transparenţei decizionale prin postarea pe website-ul instituţiei, ori de câte ori 
este cazul, a aspectelor referitoare la activitatea D.S.V.S.A. Covasna. 

� Asigurarea informării publice privind subiectele din domeniul specific de activitate, prin 
elaborarea şi transmiterea comunicatelor de presă, informări de presă, a documentaţiei 
specifice pentru campanii de informare publică, ghiduri, afișe şi alte asemenea, ori de câte ori 
este cazul. 

� Asigurarea permanentă a fluxului documentelor, a evidenţei şi a raportărilor privind 
activitatea de soluţionare solicitărilor de informaţii de interes public, a petiţiilor şi reclamaţiilor, 
în conformitate cu prevederile legilor 544/2001 şi 233/2002. 

 
 
5.  ACTIVITĂŢI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ 

5.1. Sănătatea şi bunăstarea animalelor 
Pe teritoriul județului Covasna există 39 CSVA-uri, cu care DSVSA are relații de 

concesionare, ori contracte subsecvente. 
5.1.1. Strategia şi punerea în aplicare a planului cifric întocmit conform 

programului strategic şi instrucţiunile primite prin notele de serviciu în concondanţă 
cu efectivele din BND.  

La realizarea planului cifric întocmit conform programului strategic și instrucțiunile primite 
prin notele de serviciu, se are în vedere întodeauna corelația dintre efectivele raportate și supuse 
acțiunilor sanitar veterinare (după evidența SCOSBA în baza raportărilor efectuate de MVLPÎ) și 
respectiv efectivele din BND.  

Raport succint al evoluției pestei porcine africane în județul Covasna în cursul 
anului 2020 

Porci domestici (3 focare) toate stinse la 31.12.2020 
1. Kelemen László – Belin – 17.01.2020, PPAfr. confirmată la o scroafă sacrificată de urgență 

de către proprietar, 11 porcine ucise în focar, 12 porcine neutralizate prin îngropare, 12 
porcine despăgubite în valoare totală de 11.869 RON. Focar stins în data de 
03.03.2020.    

2. Lőrincz Ákos – Herculian – 11.02.2020, PPAfr. confirmată la 2 porcine moarte, 2 porcine 
ucise în focar, 4 porcine neutralizate prin îngropare, 2 porcine despăgubite în valoare 
totală de 900 RON. Focar stins în data de 01.04.2020. 

3. Calcea Alexandru – Sărămaș – 25.08.2020, PPAfr. confirmată la 1 porcină moartă, 1 vier 
sacrificat de urgență de către proprietar, 1 porcină moartă în prealabil, 29 porcine ucise în 
focar, 31 porcine și toate produsele rezultate din prelucrarea vierului sacrificat de către 
proprietar au fost neutralizate prin îngropare. Proprietar amendat cu suma de 600 
RON pentru neconcordanțe între numărul de animale din gospodărie și BND, nu 
a fost acordată despăgubire. Focar stins în data de 08.12.2020.     
 

Mistreți (6 cazuri/focare -  în 6 F.C. din totalul de 34 F.C.) 
1. F.C. Nr. 5 Baraolt – 11.01.2020 – 1 mistreț vânat, zonă liberă în momentul confirmării 

(conf Deciziei CNSSU nr. 3 din 01.08.2018), ecarisare prin îngropare. Comparativ pe 
acest fond de vânătoare în anul 2019 au fost vânați 18 de mistreți, pe când în anul 2020 
doar 13. 

2.  F.C. Nr. 1 Vârghiș – 23.01.2020 – 1 mistreț vânat, zonă liberă în momentul confirmării 
(conf Deciziei CNSSU nr. 3 din 01.08.2018), ecarisare prin îngropare. Comparativ pe 



 

acest fond de vânătoare în anul 2019 au fost vânați 55 de mistreți, pe când în anul 2020 
doar 8. 

3. F.C. Nr. 2 Brăduț – 31.01.2020 – 1 mistreț vânat, zonă afectată în momentul confirmării 
(conf Deciziei CNSSU nr. 3 din 01.08.2018), în prealabil între 25.10.2019 și 29.10.2019 
fiind găsite 5 cadavre de mistreți confirmate cu PPAfr., ecarisare prin îngropare. 
Comparativ pe acest fond de vânătoare în anul 2019 au fost vânați 27 de mistreți, pe 
când în anul 2020 doar 9. 

4. F.C. Nr. 6 Belin – 10.02.2020 – 1 mistreț vânat, zonă liberă în momentul confirmării 
(conf Deciziei CNSSU nr. 3 din 01.08.2018), ecarisare prin îngropare. Comparativ pe 
acest fond de vânătoare în anul 2019 au fost vânați 31 de mistreți, pe când în anul 2020 
doar 17. 

5. F.C. Nr. 10 Vâlcele – 27.03.2020 – 4 mistreți găsiți morți, zonă liberă în momentul 
confirmării (conf Deciziei CNSSU nr. 3 din 01.08.2018), ecarisare prin îngropare. 
Comparativ pe acest fond de vânătoare în anul 2019 au fost vânați 32 de mistreți, pe 
când în anul 2020 doar 20. 

6. F.C. Nr. 4 Herculian – 16.04.2020 – 1 mistreț găsit mort, zonă afectată în momentul 
confirmării (conf Deciziei CNSSU nr. 3 din 01.08.2018) în prealabil în 31.10.2019 fiind 
găsite 2 cadavre de mistreți confirmate cu PPAfr., ecarisare prin îngropare. Comparativ 
pe acest fond de vânătoare în anul 2019 au fost vânați 31 de mistreți, pe când în anul 
2020 doar 11. 

 

Controale din domeniul PPA efectuate pe baza NS.7623/18.09.2020, 

NS.7651/09.10.2020, și N.S.7671/23.10.2020  (PPA) în perioada  octombrie-

decembrie 2020. 

Nr. 
crt 

Nr total 
controale 

Expl. 
Comercială 

Tip A Expl. 
Nonprof. 

Fond 
vanatoare 

CSVA Controale trafic 

1 290 2 1 229 12 26 32 (acțiuni commune 
cu M.A.I) 

 
Sancțiuni : 

- Avertismente 4; 
- Sancțiuni la exploatații comerciale 2, în valoare totală de 3600 lei; 
- Sancțiuni în control trafic 3,  în valoare totală de 6300 lei.  

Deficiențe constatate : 
- Transport de animale care pot constitui vectori ai agenților patogeni în cazul evoluției unor 

boli transmisibile,declarabile și carantinabile. 
- Cumpărarea animalelor fără documente prevazute de legislație. 
- Efectuare de transport cu mijloc neautorizat și neigienizat. 

 
Măsurile și obligațiile pentru a preveni pătrunderea virusului pestei micilor 

rumegătoare pe teritoriul României a fost prelucrat personalului responsabil de activitatea 
de comerț intracomunitar și respectiv țări terțe, precum și operatorilor economici cu activități 
convergente. 

În cursul anului 2020 în cadrul CLCB Covasna, la inițiativa și prin grija DSVSA Covasna 
au fost analizate, revizionate și/sau redactate și aprobate următoarele acte : 

- Regulamentul privind organizarea, atribuțiile și funcționarea CLCB Covasna; 
- Organigrama CLCB Covasna; 
- Decizia nr. 127 din 24.09.2020 al directorului executiv al DSVSA Covasna cu 

structura și atribuțiile departamentelor din cadrul Unității Operaționale Locale 
(UOL), precum și nominalizarea personalului din cadrul acestor departamente ; 

- Procedura de sistem – privind modul de acțiune a instituțiilor responsabile in 
gestionarea incidentelor și situațiilor de urgență generate de animalele sălbatice la 
nivelul județului Covasna. 



 

În cursul anului 2020 DSVSA Covasna a colaborat foarte bine cu instituția prefectului, IPJ 
Covasna, IJJ Covasna, DSP, APIA, DAA și cu alte instituții. 

 
5.1.2. Verificarea în teren și avizarea corectitudinii și a veridicității deconturilor 

întocmite de medicii veterinari de liberă practică împuterniciți, privind acțiunile 
sanitare veterinare suportate de la bugetul de stat corelate cu decontul materialelor 
şi produselor de uz veterinar utilizate.  

 
Verificarea în teren a deconturilor lunare :  

Nr 

crt 

Nr controale 

planificate 

Nr controlale realizate Neconformitati  

1 48 40 Produse biologice expirate în valoare de 

1654 lei – IMPUTATE  la 8 CSVA 

 

În două luni deconturile nu au fost verificate în teren, decât la sediul DSVSA Covasna. 
Cauzele : 

- Din 7 medici veterinari zonali unul a ieșit în pensie și unul a suferit un accident de 
circulație fiind imobilizat la pat timp de mai multe luni. Ca atare am fost nevoit să 
dirijez către această activitate suplimentară medici veterinari cu alte atribuții din cadrul 
SCOSBA. 

- Personalul a fost angrenat în campania de verificare a ecocondiționalității. 
- Restricții datorate situației epidemiologice naționale și județene referitoare la COVID19. 
Toate deconturile lunare au fost verificate la sediul DSVSA Covasna de către serviciile 

implicate, conform unei programări lunare, câte o zonă pe zi. 
 
5.1.3. Controalele efectuate conform planului cifric şi neconformităţi 

constatate, măsurile corective dispuse, sancţiuni, justificarea cauzelor care au dus la 
nerealizări). 

Trim. PLAN REALIZAT % 
I 24 14 58,33 
II 599 636 106 
III 338 843 250 
IV 369 335 90,8 

TOTAL 1330 1528 115 
 

Nr. total controale efectuate în 2020 de personalul SCOSBA și sancțiuni aplicate 

Nr. 
crt 

Nr total 
controale 

Expl. 
Comercială 

Tip A Expl. 
Nonprof. 

Fond 
vanatoare 

CSVA Controale trafic 

1 1528 48 56 1229 24 26 86 (acțiuni 
commune cu 

M.A.I) 
 
Sancțiuni aplicate :  

 -Exploatații comerciale – 20 amenzi contravenționale în valoare totală de 18.900 lei + 11 
avertismente 
    - Exploatații nonprofesionale  - 6 amenzi contravenționale în valoare totală de 10.800 lei + 13 
avertismente 
    - CSVA – 2 amenzi contravenționale în valoare totală de 10.000 lei 
    - Controale în trafic – 6 amenzi contravenționale în valoare totală de 12.600 lei + 6 
avertismente 



 

Toate deconturile lunare privind conformitatea cu planul cifric, au fost verificate la sediul 
DSVSA Covasna de către serviciile implicate, conform unei programări lunare, câte o zonă pe zi. 

Din toate deconturile în care au fost constatate neconformități, acțiunile introduse 
nejustificat (material, scriptic, organizatoric, tehnic etc.) au fost scoase din deconturi ele nefiind 
achitate. 

 
5.1.4. Despăgubirea pagubelor suferite de proprietarii animalelor (modul de 

gestionare a focarelor de boală, în special modul de întocmire a anchetelor 
epidemiologice, stabilirea datei probabile de pătrundere a agentului patogen, 
stabilirea sursei de infecţie, măsuri dispuse proprietar/medic veterinar de liberă 
practică/medic veterinar din cadrul DSVSA/CSVSAO). 

Vezi Raport succint al evoluției pestei porcine africane la pct. 5.1.1. 
 
5.1.5. Bunăstarea animală (evaluari,controale oficiale planificate si tematice)  
Respectarea legislaţiei sanitare veterinare din domeniu protecției și bunăstării animalelor, 

Măsura 14 porcine și păsări : Conform solicitării la o singură unitate de păsări Control și 
întocmirea fișelor de inspecție la fermele de  păsări autorizate, care au solicitat subvenții pentru 
Măsura 14. 

 
Reclamații și sesizări privind bunăstarea animalelor 
În cursul anului 2020, la un număr de 15 reclamații și sesizări privind sănătatea și 

bunăstarea animalelor, toate verificate (și recontrolate după perioada de remediere a 
deficiențelor, după caz), au fost aplicate 2 (două) amenzi contravenționale, în valoare totală de 
6000 lei, precum  7 avertismente. Astfel : 

Sănătate și bunăstare animală :  15 reclamații cu temele de mai jos 
- Turmă de ovine la liziera satului, zonă rezidențială 
- Vaca bolnava netratată 
- Reclamatie miros urat de la animale – 2 reclamații 
- Maltratare cabalină 
- Albine otrăvite 
- Miros urat de la scurgeri de deseuri animale – 2 reclamații 
- Reclamatie referitor la control de exploatatie 
Bunăstare   
- Problema câinilor fără stăpâni la Spitalul de cardiologie Covasna 
- Problema câinilor fără stăpâni 
- Problema câinilor ciobănești supranumerici 
- Neîngrijirea unui câine legat cu lanț – 2 reclamații 
- Cerere sprijin referitor dosar maltratare caine 
Toate reclamațiile au fost verificate și rezolvate conform prevederilor legale în termen. 

 
Controale efectuate la Adăposturi câini de pe raza județului Covasna 
Conform H.G. nr. 1.059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 
câinilor fără stăpân au fost verificate respectarea normelor în vigoare cu privire la protecţia 
animalelor din adăposturile de câini fără stăpân, precum şi a animalelor folosite în scopuri 
ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale, precum și verificarea  modului  de aplicare a 
legislaţiei în vigoare cu privire la gestiunea câinilor fără stăpân. În urma efectuării unui nr.total de 
21 controale la cele 4 adăposturi îngegistrate de pe raza județului Covasna, și în urma 
deficiențelor constatate, au fost aplicate : un avertisment pentru Tega S.A. Sf.Gheorghe pentru 
nerespectarea normelor sanitar veterinare de zooigienă privind adăpostirea, prevăzute de Legea 
205/2004; precum și un avertisment pentru primăria Orașului Covasna și suspendarea activității          
pentru neamenajarea corespunzătoare a adăpostului de câini.       

 
Sancțiuni aplicate pe linia bunăstării animalelor :  

- 4 amenzi contravenționale în valoare totală de 12.000 lei + 9 avertismente 
 



 

 
 

Acordarea de avize interjudețene 
Specia Nr. avize emise  

Bovine 1549 
Ovine  393 
Suine  224 
Pasari și alte specii 32 
Cabaline 4 
Total 2202 

 
5.1.6. SNCU -implementarea planului cifric de controale oficiale in domeniul 

SNCU 2020 /realizare plan cifric in domeniul SNCU. 
• Planificat : - 34 controale 
• Realizate : - 45 controale  (132,00%) 

5.1.7. Planul Național de Control al Reziduurilor 
 
5.1.8. Nutriţie animală (controale oficiale prin inspecție și expertiza sanitar -

veterinară a furajelor) 
• Planificat : - 60 controale 
• Realizate : - 98 controale  ( 163,33%) 

 
5.1.9. Supravegherea sanitar-veterinară a unităților care produc,depozitează și 

comercializează produse medicinale veterinare  
• Farmacii veterinare : planificate 12 controale / realizate 2 controale 
• Depozite PMV:  planificate  3 controale / realizate  4 controale 

 
5.1.10. Întruniri/acțiuni comune cu reprezentanți ai altor instituții de stat/ 

asociaţii/agenți economici etc. 
• conform NS. Nr,26766/14.08.2020 act com cu IPJCv- T61 /tranchilizante /anestezie 

/prod de eutanasiere .  
S-au controlat: 

- 5 adaposturi de caini fara stapani 
- 11 cabinete/clinici veterinare 
- 1 depozit de PMV 

 
Sancțiuni aplicate pe linia farmacovigilenței și nutriției animale, SNCU :  

- 4 amenzi contravenționale în valoare totală de 5.800 lei + 9 avertismente 
 

5.1.11. Instruiri efectuate (personalul din subordine, fonduri de vânătoare, 
asociaţii, operatori economici, etc.) 

Nr  Tematica Instuit Nr instruiri 

1 Gripa aviara Exploatatii comerciale pasari 3 

2 Gripa aviara  Asociatii vanatoare 3 

3 Rabie vulpi campanie vaccinare Mv  oficiali 2 

4 Rabie vulpi campanie impuscare Mv oficiali 2 

5 Rabie vulpi campanie vaccinare Asociatii vanatoare 2 

6 Rabie vulpi campanie impuscare Asociatii vanatoare 2 

7 Controale tematice ppa in exploatatii de 
porcine 

Mv oficiali 1 

8 Procedura inspectii in exploatatii Mv concesionari si oficiali 1 



 

9 Masuri specifice Gripa aviara Mv concesionari si oficiali 1 

10 OUG 117/2020 Mv concesionari si oficiali 3 

11 Identificarea  trichinella spp Mv concesionari si oficiali 1 

12 Instruire COVID Mv concesionari si oficiali 1 

13 Instruire  mod raportare efective Mv concesionari si oficiali 1 
 

5.1.12. Controale oficiale petiţii/sesizări/reclamaţii 
Farmacovigilență – 1 solicitare de informații despre produsul Cymina Plus. S-a rezolvat în 

termen. 
5.2. PROGRAMUL DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL ÎN DOMENIUL SIGURANŢEI 

ALIMENTELOR 
5.2.1. Siguranţa alimentelor de origine animală 
5.2.1.1. Controale oficiale planificate și efectuate (evaluarea riscului-

incadrarea pe grupe de risc, auditul, inspecţii, monitorizare, prelevări de probe) la 
unităţile autorizate şi la cele înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa 
alimentelor, conform instrucţiunilor din programul strategic pentru anul 2020. 

Evaluarea unităţilor supuse înregistrării sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 
pentru încadrarea acestora pe  categorii de risc (I, II, III) prin întocmirea fișelor de evaluare și 
încadrarea unităților înregistrate pe categorii de risc scăzut (I), mediu (II), mare (III) – nr.acțiuni 
:  58. 

 
5.2.1.2. Controale oficiale neplanificate 
5.2.1.2.1. Controale pe tematici de control transmise prin Note de Serviciu 

ANSVSA 
Controale Avertis- 

mente 
 
Amenzi 

 
Valoare 

Recoltare probe  

Confiscate 

Planificat Realizat Plan Realizat 

3445 2587 
(75%) * 

      

Neplanificat 2086 **       

Total 4673 115 72 309.540 1143 1098 
(96%) 
*** 

1091,941 kg 
7 carcase mistreti 

* Situația epidemiologică în privința COVID-19 a îngreunat posibilitatea efectuării controalelor 
planificate. 
** Realizate conform notelor de serviciu sau reclamații/sesizări. 
*** Nu s-au putut recolta toate probele de la unitatile tip catering si ferme. 
            Principalele deficiențe constatate în urma controalelor au fost: 

- igienizare necorespunzatoare, 
- depozitare necorespunzătoare, 
- manipulare necorespunzatoare, 
- monitorizarea incorectă a temperaturilor, 
- etichetare necorespunzatoare, 
- nu se verifica eficienta igienizarilor prin teste de sanitatie, 
- nu se respecta autocontrolul, 
- prezenta insectelor, 
- trasabilitate deficitara.   

 
Conform notei de serviciu nr. 25318/31.01.2020- Igiena laptelui – au fost effectuate 36 

controale.  
       
      
 



 

 
  Alimente de origine animală retrase la solicitarea operatorului economic: 157,44 to. 

 
Controale efectuate conform notei de serviciu nr. 7719/ 27451/02.12.2020 

referitoare la intensificarea controalelor oficiale si masuri care trebuie dispuse pentru prevenirea 
aparitiei toxiinfectiilor alimentare, precum si pentru prevenirea raspandirii Pestei Porcine 
Africane(PPA) in perioada Sarbatorilor de iarna 2020-2021.   

 

Categoria unitati controlate Numar unitati 
controlate 

Nr. 
sanctiuni 

Valoare Avertismente 

Unitati procesare carne 9    

Unitati procesare lapte 4    

Abatoare 5    
Centru prelucrare lapte independent 8    

Depozite 9    

Piete 21    

Macelarii 33    

Carmangerii 49    

Supermarket/hypermarket 18    

Unitati alimentative publica 38 6 3400 4 

Magazine alimentare 65 10 6000 4 

Laborator cofetarie/patiserie 1    

Catering 7 1  1 

Cantine 2    
Pensiuni 3 1  1 

Controale trafic 107    

 
5.2.1.2.2. Controale oficiale petiţii/sesizări/reclamaţii 
În cursul anului 2020 au existat două sesizări : 

- Una privind colectarea neigienică a laptelui la un centru de colectare. În urma 
verificării sesizarea nu s-a confirmat. 

- Una privind ținerea de târg ilegal într-o comună. În urma verificării sesizarea nu s-a 
confirmat. 

5.2.1.2.3. Controale în vederea soluționării notificărilor de alerta  transmise 
prin  SRAAF -platforma i-Rassf și prin platforma AAC 

În perioada 01.01.-31.12.2020 au fost 23 alerte din domeliul produselor alimentare de 
origine animală, pe platforma AAC, fiind efectuate 44 controale, toate finalizate în termen. 

  
5.2.1.3.  Situaţia zoonozelor identificate in anul 2020 ca urmare a efectuării 

examenelor ante – şi post mortem in abatoarele de păsări și de ungulate 
domestice,cu detalierea măsurilor aplicate  la punctul  11.  

Nu este cazul. 
 
5.2.2. Produse alimentare de origine non-animală 
5.2.2.1. Controale oficiale planificate şi efectuate (evaluarea riscului și 

clasificarea unităților pe categorii de risc, supraveghere şi control, monitorizare, 
prelevări de probe) la unităţile autorizate şi la cele înregistrate sanitar veterinar şi 
pentru siguranţa alimentelor/înregistrate pentru siguranţa alimentelor, conform 
instrucţiunilor din programul strategic pentru anul 2020. 

 
 



 

 
5.2.2.2. Controale oficiale neplanificate 
5.2.2.2.1. Controale pe tematici de control transmise prin Note de Serviciu 

ANSVSA 
Au fost realizate 40 controale neplanificate, realizate conform cerințelor notelor de 

serviciu. 
 
5.2.2.2.2. Controale oficiale petiţii/sesizări/reclamaţii 
Nu au fost petiții/sesizări/reclamații. 
 
5.2.2.2.3. Controale în vederea soluționării notificărilor transmise prin 

SRAAF/AAC platforma i-Rassf și prin platforma AAC 
Au fost 20 alerte din domeliul produselor alimentare de origine nonanimală, pe platforma 

i-RASSF, fiind efectuate 92 controale, toate finalizate în termen. 
 
5.2.3. Implementarea Planul Național de Control Reziduuri (PNCR)-

planificat/realizat pe trim. I-III 
Au fost planificate 62 probe PNCR, din care s-au realizat 44 (trim.IV se termină în 28 

februarie 2021). 
 
5.2.4. Întruniri/acțiuni comune cu reprezentanți ai altor instituții de 

stat/asociaţii/agenți economici etc. 
În cursul anului au fost efectuate : 
- 116 acțiuni comune cu IPJ, IJJ, OPC, ITM – pe tematica : 

o toxiinfecțiilor alimentare -  12 acțiuni 
o sărbătorile pascale – 20 acțiuni 
o sărbătorile de iarnă – 36 acțiuni 
o echipe mixte pentru verificarea restricțiilor impuse de COVID-19 – 38 acțiuni 

 
Sancțiuni aplicate pe linia produselor alimentare de origine nonanimală :  
Au fost applicate 2 sancțiuni contravenționale în valoare totală de  25.060 lei, precum și 8 

avertismante scrise.  
 
5.2.5. Instruiri efectuate (personalul din subordine, asociaţii, operatori 

economici, etc.) 
Instruirile medicilor veterinari au fost realizate (conform cerințelor specificate în notele de 

serviciu, legislație sau note de informare), în principal on-line, prin email, WhatsApp, iar cu ocazia 
controalelor efectuate la operatorii economici aceștia au fost informați în scris. (Ex.: 10.01.2020 
informarea operatorilor economici din domeniul alimentar privind prevenirea apariției 
toxiinfecțiilor alimentare la om generate de consumul de carne de pasăre contaminate cu 
Salmonella; 17.03.2020 instruire privind situația epidemiologică generată de pandemia de 
COVID-19; 12.12.2020 informarea operatorilor în domeniul catering etc.).  

 
6. ACTIVITATEA ÎN CADRUL LABORATORULUI SANITAR - VETERINAR ŞI 

PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
6.1.  Biroul/Compartimentul Sănătate Animală 
6.2.  Biroul/Compartimentul Siguranţa Alimentelor 
6.3.  Biroul/Compartimentul Control Reziduuri şi Contaminanţi 
6.4. Autorizarea laboratoarelor sanitar-veterinare şi/sau pentru siguranţa 

alimentelor organizate în cadrul unităţilor de procesare (laboratoare uzinale) și 
controalele oficiale privind  

 
Pe parcursul perioadei 01.01.2020 – 31.12.2020 LSVSA COVASNA și-a desfășurat 

activitatea în principal pe 2 domenii de activitate și anume domeniul de supraveghere și 
diagnostic sănătate animală și  domeniul siguranței alimentelor. 



 

Pe cele 2 domenii, menționate mai sus, au fost efectuate analize în cadrul programului 
strategic și la cerere (autocontrol). 

Pe parcursul acestei perioade LSVSA Covasna a obținut reacreditarea valabilă pe o 
perioadă de 4 ani pentru un număr de 47 de metode și anume: 

1. Detectia anticorpilor anti-Brucella ovis prin tehnica imunoenzimatica indirecta (iELISA). 
2. Detectia anticorpilor anti-Brucella abortus si Brucella melitensis prin tehnica 

imunoenzimatica indirecta (iELISA).  
3. Identificarea ectoparaziţiilor la albine prin examen macroscopic şi microscopic (Varroa 

destrusctor). 
4. Detecţia Trichinella spp. prin digestie artificală. 
5. Detecţia şi numărarea enterobacteriaceaelor. 
6. Detecţia şi numărarea Escherichia coli şi bacterii coliforme. 
7.  Detecţia şi numărarea enterococilor intestinali. 
8. Numărarea microorganismelor formatoare de colonii (NTG). 
9. Detecţia şi numărarea Escherichia coli. 
10. Detecţia şi numărarea bacteriilor coliforme. 
11. Numărarea celulelor somatice din lapte. 
12.  Determinarea conţinutului de amoniu. 
13. Determinarea clorurilor. 
14.  Determinarea activităţii fosfatazei alcaline. 
15. Determinarea conţinutului de apă din carnea de pasăre prin testul chimic. 
16.  Determinarea conţinutului de nitraţi. 
17. Identificarea amoniacului în stare liberă cu reactiv Nessler 
18. Detecţia anticorpilor anti-virus pesta porcină clasică prin tehnica imunoenzimatică  
(ELISA). 
19. Detecţia anticorpilor anti-virus influenţa aviară prin reacţia de inhibare a 

hemaglutinării. 
20. Detecţia anticorpilor anti-virus boala de Newcastle prin reacţia de inhibare a 

hemaglutinării. 
21. Detecţia anticorpilor anti-virus bluetongue prin tehnica imunoenzimatică de 

competiţie/blocare (ELISA). 
22. Detecţia anticorpilor serici anti-virusul anemiei infecţioase ecvine prin testul de 

imunodifuzie în gel de agar (testul Coggins). 
23. Detecţia anticorpilor serici anti-virusul leucozei enzootice bovine prin testul de  
imunodifuzie în gel de agar (ID). 
24. Detecţia anticorpilor serici anti-virusul leucozei enzootice bovine prin testul  
imunoenzimatic (ELISA). 
25. Detecţia anticorpilor anti Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis prin 

tehnica  
imunoenzimatică indirectă  (iELISA). 
26. Detectia anticorpilor anti-Brucella abortus, Brucella melitensis si Brucella suis prin 

reactia de seroaglutinare rapida pe lama cu antigen  colorat cu Roz Bengal (RBT). 
27. Detectia anticorpilor anti-Brucella abortus si Brucella suis  prin reactia de 

seroaglutinare lenta in tuburi (SAT) si microplaci. 
28. Evidenţierea modificărilor anatomopatologice la animale prin metoda necropsică. 
29. Detecţia PrPres  prin testul rapid ELISA  (protocolul cu polimeri chimici) pentru 

EST. 
30. Detecţia antigenelor virusului pestei porcine clasice  prin imunofluorescenţă 

directă. 
31. Detecţia de antigen rabic prin imunofluorescenţă directă (IFD). 
32. Detecţia virusului rabic prin testul de inoculare intracerebrală a şoarecilor 

(bioproba). 
33. Detecţia bacteriilor din genul Salmonella. 
34. Detecţia şi numărarea Listeria monocytogenes. 
35. Detecţia şi numărarea stafilococilor coagulază-pozitiv. 
36. Determinarea conţinutului de azot (proteină). 



 

37. Determinarea azotului uşor hidrolizabil. 
38. Determinarea acidităţii / indicelui de aciditate. 
39. Determinarea umidităţii. 
40. Determinarea conţinutului de substanţe grase. 
41. Determinarea conţinutului de nitriţi. 
42. Determinarea conţinutului de hidroxiprolină. 
43. Identificarea hidrogenului sulfurat. 
44. Reacţia Kreis. 
45. Determinarea punctului de congelare. 
46. Determinarea pH-ului. 
47. Determinarea densităţii. 

 
Cu aceste metode LSVSA Covasna asigură prin examene specifice de laborator realizarea 

prevederilor Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la 
animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de 
identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor şi a Programului de 
supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum și solicitările venite din partea 
clienților, analize efectuate în regim de autocontrol, la cererea proprietarului. 

 
Pe parcursul perioadei 01.01.2020 – 31.08.2020 în LSVSA COVASNA s-au analizat: 
 
  Domeniul Siguranța Alimentelor 

- Pe profilul Microbiologie alimentara un număr de 1084 probe din care 39 au fost 
neconforme – conform programului strategic și 1181 probe din care 17 neconforme – la cerere 
(în autocontrol). În total au fost lucrate un număr de 2265 probe și au fost efectuate un număr 
de 6471 de teste. 

- Pe profilul chimie alimentară un număr de 102 probe din care 10 neconforme– conform 
programului strategic și 323 de probe din care 7 neconforme – la cerere (în autocontrol). În total 
au fost lucrate un număr de 425 probe și au fost efectuate un număr de 1337 de teste. 

 
     Domeniul Sănătate Animală 

Profilul Boala Nr. de probe testate 

Virusologie 

Pesta Porcină Africană 

1187  probe de sange de la mistreți din care 581 
probe de la DSVSA HR 
59 de probe de sange porcine de la societati 
comerciale 
3911 de probe de sange porcine din gospodăriile 
populației din care 438 probe de la DSVSA HR 

Rabia 

226 de vulpi pentru eficienta vaccinari antirabice 
din care 119 probe de la DSVSA HR 
8 vulpi din care 2 probe de la DSVSA HR 
2 bovine de la DSVSA HR, 2 caini -  din care 1 de la 
DSVSA HR, 1 urs 

AIE 
16189 din care 10994 probe de la DSVSA HR 
1 proba pozitiva - Covasna 

LEB 
83992 din care 55124 probe de la DSVSA HR 
3 probe pozitive - Covasna 

BLUETONGUE 1417 probe din care 785 probe de la DSVSA HR– 
program strategic 

Influență aviară 795 probe din care 355 probe de la DSVSA HR 
Boala de Newcastle 520 din care 430 probe de la DSVSA HR 

Serologie Bruceloza (B. abortus, 
B.suis) 

84289 probe din care 55280 probe de la DSVSA HR 

Epididimita infectioasa 1 



 

a berbecilor (B.ovis) 
Bruceloza ovinelor si 
caprinelor (B. 
melitensis) 

3000 probe din care 15034 probe de la DSVSA HR 

EST Encefalopatia sp. 
Bovină 

260 probe din care 38 probe de la DSVSA BV 

Scrapia   505 probe din care 18 probe de la DSVSA BV 

Parazitologie 
Varooza ( albine) 345 

Trichinella 
143 probe din care 6 probe pozitive ( 4 mistreti si 2 
ursi)  

Anatomie 
patologica 

 
9 

 

 În perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 s-au demarat 2 proiecte pentru dotarea LSVSA prin 
atragerea de fonduri europene (AFIR) , proiecte aflate în curs de impelemntare. 
 De asemenea s-a depus documentația la RENAR pentru reînoirea acreditării LSVSA și s-a 
solicitat o extindere a domeniului acreditat cu un număr de 8 metode  î și anume: 

- Determinarea glucidelor din mierea de albine: Zahăr reducător (invertit), Zahăr ușor 
hidrolizabil,  Zaharoza. (miere) 

- Determinarea indicelui diastazic.(miere) 
- Determinarea hidroximetilfurfuralului (HMF).(miere) 
- Determinarea umidității(miere) 
- Detecţia şi numărarea drojdiilor şi mucegaiurilor. (alimente) 
- Detecţia anticorpilor anti-virus pestă porcină africană prin tehnica imunoenzimatică de 

blocare (ELISA). (sânge) 
- Detectia anticorpilor anti-Brucella suis prin tehnica imunoenzimatica indirecta 

(IELISA).(sânge) 
De asemnea în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 echipa de evaluare și supraveghere din 

cadrul LSVSA Covasna a efectuat supravegherea laboratoarelor uzinale aflate pe raza județului, 
neînregitrându-se deficiențe majore care să ducă la punerea în pericol a sănătății publice. Au fost 
efectuate controale la un număr de 3 laboratoare uzinale autorizate din care : 

-1 laborator sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor aferent unităţilor de 
prelucrare lapte (COVALACT SA) 

-1 laborator sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor aferent unităţilor de 
prelucrare carne ( SC TORO IMPEX SRL) 

-1 laborator sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor aferent unităţilor  
producătoare de produse alimentare de origine animala si vegetala (sos-uri, mustar, ketchup, 
etc.) ( SC ORKLA FOODS ) 

 
7. AVIZAREA,AUTORIZAREA/ÎNREGISTRAREA OBIECTIVELOR SUPUSE 

CONTROLULUI SANITAR VETERINAR ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 

Nr. 
crt. 

Activitatea desfășurată Prin metoda 
Nr.acțiuni 
realizate 

1 

Autorizarea și înregistrarea 
unităţilor/activităţilor 

supuse controlului sanitar veterinar 
şi pentru siguranţa alimentelor 

Întocmirea autorizațiilor și 
certificatelor de înregistrare sanitare 
veterinare pentru  unităţile/activităţile 

supuse controlului sanitar veterinar şi 
pentru siguranţa alimentelor și a 
mijloacelor de transport produse și 
animale vii 

586 



 

2 

Vize anuale mijloace de transport, 
avize temporare sanitare veterinare 
pentru evenimente organizate de 
către  autoritățile locale 

Control și întocmirea procesului verbal 
de constatare pentru mijlocul de 
transport, acordarea vizei anulale 

245 

3 

Catagrafia unităţilor/activităţilor 
autorizate și înregistrate sanitar 
veterinar şi pentru siguranţa 
alimentelor. 

Întocmirea și actualizarea zilnică pe 
suport electronic a catagrafiei 
unităților/activităților autorizate și 
înregistrate sanitar veterinar şi pentru 
siguranţa alimentelor. 

586 

4 
Verificarea proiectelor pentru 
accesarea fondurilor europene, 
conform protocoalelor ANSVSA-AFIR  

Emiterea avizelor, notificărilor sanitare 
veterinare și pentru siguranța 
alimentelor conform protocoalelor 
ANSVSA-AFIR 

99 

 

8. IDENTIFICAREA ŞI ÎNREGISTRAREA ANIMALELOR 
8.1. Efectivele de animale pe specii conform evidenţelor din BND la data de 

31.12.2020 corelate cu cele prezente in exploataţii (Atenţie! Dacă inspecţiile au fost efectuate la 
toate exploataţiile nonprofesionale şi au fost operate toate evenimentele şi mişcările efectivul din 
BND trebuie să fie egal cu cel din exploataţii. Efectivul din BND va sta la baza calcululării 
numărului de UVM şi la întocmirea programului strategic pentru anul 2021. Excepţie ar putea să 
facă exploataţiile în care au fost constatate neconformităţi care nu au putut fi rezolvate de către 
medicul veterinar de liberă practică, au fost puse sub retinere oficială, urmând a se clarifica 
situaţia până la sfârştul lunii ianuarie. În acest caz CSVA/localităţile respective vor fi nominalizate, 
urmând ca raportul să fie compeltat la sfârşitul lunii ianuarie). 

Inspecția animalelor în exploatațiile nonprofesionale : 
Exploatații 

listate 

Exploatații verificate 

și închise 

Total exploatații 

cu animale 

Nr. Exploatații cu animale 

neinspectate 

11686 11566 11846 280 

 

 Nivelul de realizare : 
- 94,42 %  la  29.12.2020 
- 96,1 %  la  11.01.2021 

Până la data de 14.01.2021 a fost generat eșantionul de control la 14 CSVA-uri , au fost  
verificate de către inspectori un numar de 5 CSVA-uri. Până la data întocmirii raportului nu au 
fost constatate neconformități cu privire la efectuarea inspecțiilor la animale în exploatațiile 
nonprofesionale. 

 
8.2. Inspecţiile efectuate pentru verificarea respectării de către agricultori 

a cerinţelor legale (SMR 4,5 şi 9, 6-8 şi 11-13) 
Inspecțiile efectuate pentru verificarea respectării de către agricultori a cerințelor legale (SMR 
4,5,si 9 6-8,si 11-13) : în anul 2020 au fost controlate un număr total de  386 de exploatații. (3 
exploatații au fost cuprinse  și în eșantionul de supracontrol). 

Ferma autorizata de găini ouătoare (PET-WORLD) a fost cuprins în eșantionul de control 
pentru SMR (11-13) și verificat conform NS nr.7652/09.10.2020 

 
8.3. Verificarea și avizarea corectitudinii și a veridicității deconturilor 

întocmite de medicii veterinari de liberă practică împuterniciți, privind acțiunile de 



 

identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor suportate de la 
bugetul de stat 

 In cursul anului toate deconturile depuse au fost verificate, cu ocazia supracontrolului la 
3 CSV-uri au fost găsite neconformități (la 2 CSV-uri decontul de identificare nu a fost acceptat la 
plată ) : 

- CSVA Cernat – pentru nepredarea tuturor formularelor  de identificare în luna iunie - 
decontul de identificare nu a fost acceptat la plată, și 

- CSVA Bațanii Mari – pentru neaplicarea crotaliilor la bovine și suine în luna septembrie 
- decontul de identificare nu a fost acceptat la plată. 

iar la CSVA Lemnia nu a fost acceptată la plată un număr de 16 ovine la care nu s-a putut 
aplica crotalia. 

Greutățile întâmpinate la verificări sunt idem ca la pct. 5.1.2. 
 

8.4. Remedierea erorilor înregistrate în Baza Natională de Date 
Remedierea erorilor înregistrate în BND : 

Formulare 
corectate 

Formulare ignorate Formulare presupuse corecte Total 

203 501 990 1694 
 

8.5. Înregistrarea utilizatori SNIIA 
Înregistrarea operatorilor SNIIA : 
   - operatori SNIIA înregistrați în anul 2020 : 13 

        - operatori SNIIA  anulati       :   8 
8.6. Eliberarea de adeverințe  proprietarilor de exploatații și animale 

înregistrați în SNIIA  
Eliberarea de adeverințe proprietarilor de exploatații ; se efectuează pe baza de cerere. In 

anul 2020 s-au eliberat 185 de adeverințe. 
8.7. Eliberarea paşapoartelor 
Eliberarea pasapoartelor se efectueaza zilnic pe baza de cerere a proprietarilor de animale 

conform Ordinului ANSVSA nr. 40/2010 cu modificările și completările ulterioare.  
- numar pașapoarte eliberate pentru proprietarii de bovine identificate cu crotalii 

românești :19828  
- numar pașapoarte eliberate  pentru proprietarii de  bovine din import : 340 
8.8. Sancțiuni aplicate pe linia produselor alimentare de origine nonanimală :  
Au fost applicate 33 sancțiuni contravenționale în valoare totală de  8.900 lei, precum și 8 

avertismante scrise.  
 
9. Verificarea în teren și avizarea corectitudinii și a veridicității  actiunii  de 

inspecție în exploatațiile nonprofesionale și comerciale, conform H.G. 1156/2013, 
pentru aprobarea acțiunilor sanitar–veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de 
supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor 
transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de 
identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor 

Greutățile întâmpinate la verificări sunt idem ca la pct. 5.1.2. 
 

10. MONITORIZAREA COMERŢULUI INTRACOMUNITAR, IMPORTUL, 
EXPORTUL ŞI TRANZITUL DE ANIMALE VII, PRODUSE ŞI SUBPRODUSE DE ORIGINE 
ANIMALĂ. 

S-a urmărit respectarea legislaţiei sanitare veterinare din domeniu import-export și comerț 
intracomunitar animale și subproduse de origine animală, prin Control, certificare și monitorizare 
import-export și comerț intracomunitar cu animale vii și subproduse de origine animală – număr 
total de acțiuni : 139 

 
11. NECONFORMITĂŢILE IDENTIFICATE ŞI MĂSURILE APLICATE PENTRU 

NECONFORMITĂŢILE CONSTATATE. 



 

11.1. Sănătatea animalelor 
o Nu sunt communicate din timp incetarea/anularea  contractelor medicilor 

veterinari cu exploatațiile comerciale. 
o Raportarea acțiunilor realizate la exploatațiile comerciale este deficitară și 

necesită multe intervenții până când se obțin toate acestea. 
o Actiuni san.vet. efectuate doar pe hartie sau neefectuate de catre concesionari 

( CSV. Baraolt, CSV Cernat ) - amenda contraventionala și tăierea din decont ! 
o Alte neconformități au fost trecute la pct. 5.1.2., 5.1.3. și 5.1.4. 

11.2. Bunăstarea animalelor 
Neconformitățile au fost trecute la pct. 5.1.5. 

11.3. Nutriţie animală 
• Lipsa autocontrol furaje-ferme 
• Lipsa buletine de analiza-ferme 

 
11.4. Produsele medicinale veterinare 

- Eliberarea de farmacii a PMV fara prescriptie 
- distribuitorii de PMV din tara vand produse med.vet. fermierilor nu avem nici un 
control asupra lor  
- Comert on-line de PMV. – nu avem nici un control ! 
- Tratamente efectuate de fermieri etc. fara a avea drept ! 
- Cabinetele sanitare veterinare nu sunt (nu prevede legea) autorizate de catre 
autoritatea de specialitate !!!-  

11.5. SNCU 
- Lipsa contract prestari servicii de ecarisare Consiliu judetean/consilii locale ! 

 
11.6. Siguranţa alimentelor de origine animală 
11.7. Siguranţa alimentelor de origine nonanimală 

Neconformitățile au fost trecute la pct. 5.2. 
 

11.8. Total sancţiuni aplicate de DSVSA în anul 2020 

Nr. 
crt. 

Nr. total  
sanctiuni 

Valoare 
totală  
( lei) 

Din care în domeniul: 
Sănătate, 
bunăstare şi 
nutriţie 
animală 

Siguranţa 
alimentelor 

Identificare 
şi 
înregistrare 
animală 

Produse 
medicinale 
veterinare* 

Nr.  Valoare Nr. Valoare  Nr. Valoare Nr. Valoare 

1. 159 413.6000 48 64.300 74 334.600 33 8.900 4 5.800 

* farmacii, puncte farmaceutice, cabinete, clinici veterinare şi exploataţii comerciale de animale 
 

11.9. Ordonanţe de interzicere/suspendare a activităţii (O.I.A./O.S.A) emise, 
pentru nerespectarea condiţiilor de autorizare/înregistrare, conform Ordinelor 
A.N.S.V.S.A. nr.: 111/2008, 57/2010, 16/2010.    

Emiterea ordonanțelor de suspendare sau de interzicere a activităților înregistrate sau 
autorizate sanitar veterinar prin întocmirea ordonanțelor de suspendare sau de interzicere a 
activităților înregistrate sau autorizate sanitar veterinar– nr.ordonanțe : 3. 

Emiterea deciziilor privind încetarea activității înregistrate sau autorizate sanitar veterinar, 
prin întocmirea deciziilor privind încetarea activității înregistrate sau autorizate sanitar veterinar – 
nr. decizii :  76. 

 
12. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL JURIDIC ŞI RESURSE UMANE 

Activitățile în domeniul juridic 
1. Au fost întocmite și avizate un număr de 265 de acte administrative (decizii) privind 

încadrarea, modificarea, sancţionarea şi încetarea raporturilor de muncă, respectiv de serviciu ale 



 

personalului, precum si  decizii cu caracter administrativ. Consilierul juridic asigură deasemenea și 
ținerea la zi a registrului de evidență a deciziilor emise de directorul executiv al DSVSA Covasna. 

2. În îndeplinirea sarcinilor de serviciu, consilierul juridic avizează contractele de furnizare, de 
lucrări și de servicii care privesc activitatea instituției. În acest sens au fost avizate de legalitate 
28 contracte cu diferiți furnizori de produse sau servicii. Au fost întocmite în cursul anului 78 de 
contracte de prestări servicii pentru asigurarea controlului oficial sanitar veterinar în temeiul  
Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor 
nr.64/2007 cu modificarile si completarile ulterioare precum si 9 contracte de prestari servicii în 
cadrul Laboratorului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Covasna. 

3. În materie de contencios: În cursul anului 2020 DSVSA Covasna a fost parte în 13 de 
dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată. Dintre dosarele soluționate până la data întocmirii 
prezentului raport 4 au fost soluționate în favoarea instituției noastre (1 în mod definitiv) iar 3 
dosare sunt suspendate. 

S-a întocmit și puncte de vedere cu privire la modalitatea de punere în executare a hotărârilor 
judecătoreşti în care DSVSA Covasna a fost parte. 

Ținerea evidenței cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată se asigură prin întocmirea 
unui registru. 

4. Comisia de disciplină: consilierul juridic asigură președinția comisiei de disciplină constituite 
la nivelul DSVSA Covasna (conform deciziei nr. 4/2008). În cursul anului 2020 comisia de 
disciplină a fost sesizată o singură dată.  

 
Activitățile în domeniul resurse umane 
 

Prezentul Raport de activitate aferent perioadei cuprinsă între 01.01.2020-31.12.2020 are 
ca scop evaluarea activității întreprinse de către responsabilul cu activitatea de resurse umane  
din cadrul DSVSA Covasna, în perioada de referinţă, evidenţierea soluţiilor pentru activitățile 
compartimentului, precum şi propuneri pentru îmbunătățirea activității compartimentului. 
       Organizarea şi funcționarea Compartimentului Juridic şi Resurse Umane este reglementată 
prin Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Sanitare Veterinare si pentru Siguranța 
Alimentelor Covasna, aprobat prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare 
și pentru Siguranța Alimentelor  nr.49/04.05.2018, cu modificările și completările  ulterioare. 
             Conform Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranța Alimentelor Covasna, în decursul anului 2020 activitatea de resurse umane  a 
urmărit să sprijine continuu salariaţii în vederea pregătirii profesionale, să dezvolte şi să menţină 
calitatea mediului de muncă, să comunice politicile de personal tuturor salariaţilor, să sprijine 
conducerea instituţiei la menţinerea eticii profesionale, să colaboreaze potrivit competenţelor cu 
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul compartimentelor, birourilor şi serviciilor 
din cadrul D.S.V.S.A. Covasna în vederea respectării şi aplicării legislaţiei în vigoare. 
            Având în vedere  situația aparte provocată de prezența Coronavirus – COVID 19 
pregătirea profesională a salariaţilor prin participarea la cursuri, seminarii, schimburi de 
experienţă, plecând de la premisa că doar salariaţii bine instruiţi vor asigura îndeplinirea sarcinilor 
de serviciu şi a obiectivelor instituţiei cu maximă eficacitate şi profesionalism,  s-a desfășurat o 
parte online. 
         Tot din cauza pandemiei în cursul anului 2020 a fost organizat  doar un concurs de 
recrutare pentru ocuparea unui post vacant de Medic veterinar I ( al cărui temei legal de 
angajare este Ord. 64/2007)  şi un examen de promovare în grad profesional pentru un 
funcţionar public care îndeplinea condiţiile pentru  a participa la acest examen. 
         Au fost indeplinite toate activitățile ce privesc gestiunea resurselor umane  dar si alte 
activități cu caracter permanent:  

- întocmirea statelor de funcții,  
- evidenţa fişelor de post şi a rapoartelor de evaluare,  
- gestionarea dosarelor profesionale şi personale ale salariaţilor,  
- întocmirea de situaţii/raportări către ANSVSA. 
- gestionarea declaraţiilor de avere şi de interese la nivelul D.S.V.S.A Covasna precum și 

transmiterea lor catre ANI. 



 

- actualizarea ori de câte ori a fost cazul, în programul REVISAL, a informaţiilor cu privire 
la drepturile salariale şi orice alte modificări intervenite în contractele individuale de muncă ale 
salariaţilor care au acest statut; 

- actualizarea informaţiilor privind funcţiile publice şi funcţionarii publici pe portalul de 
management a funcţiilor publice, creat de ANFP; 

- gestionarea evidenţei efectuării  concediilor de odihnă, a altor tipuri de concedii  
- gestionarea şi actualizarea adeverintelor de vechime a functionarilor  publici şi 

personalul contractual, menţinerea la zi a modificărilor intervenite în cariera acestora privind 
drepturile salariale, modificări ale raportului de serviciu, încetarea acestuia, promovări, întocmirea 
de acte adiţionale pentru prelungirea contractelor de muncă ale personalului contractual angajat 
pe perioadă determinată;  

- asigurarea comunicării actelor administrative emise de către directorul executiv al 
DSVSA Covasna către compartimentele implicate; 

 - colaborarea cu toate compartimentele din cadrul instituţiei, în limita competenţelor şi cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare, şi acordarea de consultanţă în vederea punerii în 
aplicare a prevederilor legislaţiei specifice resurselor umane; 

 - asigurarea secretariatul comisiilor de concurs precum şi al comisiilor de soluţionare a 
contestaţiilor; 

- urmărirea calendarului promovărilor şi avansărilor, în vederea aplicării în timp util a 
prevederilor legale în vigoare;  

- gestionarea rapoartelor de evaluare a performantelor profesionale individuale a 
funcționarilor publici si a personalului contractual.  

- asigurarea de sprijin tehnic compartimentelor din cadrul D.S.V.S.A. Covasna, în vederea 
evaluării performanţelor profesionale individuale, conform actelor normative în vigoare;  

- redactarea de adrese din oficiu, conform necesităţilor apărute în desfăşurarea activităţii 
de resurse umane    

- redactarea de situații lunare privind monitorizările de personal   
- o colaborare eficientă potrivit competenţelor cu funcţionarii publici şi personalul 

contractual din cadrul compartimentelor, birourilor şi serviciilor din cadrul D.S.V.S.A. Covasna şi 
cu structurile din cadrul A.N.S.V.S.A. în vederea aplicării legislaţiei în vigoare. 
 
 

13. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL ECONOMIC ŞI ADMINISTRATIV 
1. Situația economică , execuția bugetară anul  2020 
- Venituri totale :   

   - Prevederi bugetare :   16.119.000 lei 
   - Realizat                      15.232.204 lei 
   - Grad de realizare   :       94  % 

                din care : 
          - Subvenții : 
  - Prevederi bugetare :  14.772.000 lei 
  - Realizat                  :  14.332.331 lei 
  - Grad de realizare   :      97,02 % 
          - Venituri proprii : 
  - Prevederi bugetare :    1.050.000 lei 
  - Realizat                  :       899.873 lei 
  - Grad de realizare   :       85.70 %  
     -      Cheltuieli totale : 

   - Prevederi bugetare :    16.119.000 lei 
   - Realizat                  :    15.232.936 lei 
   - Grad de realizare   :       95.06 % 

                din care : 
          - Cheltuieli salariale :      
                        - Prevederi bugetare :  9.033.000 lei 
  - Realizat                  :  8.840.324 lei 
  - Grad de realizare   :      97.86  % 



 

          - Cheltuieli cu bunuri și servicii : 
                        - Prevederi bugetare :  6.176.000 lei 
  - Realizat                  :  5.958.793 lei 
  - Grad de realizare   :      96.48  % 
         - Proiecte cu finantare din fonduri externe : 
  - Prevederi bugetare :     625.000 lei 
  - Realizat                        167.046 lei 
  - Grad de realizare   :       26,72  % 
        - Despăgubiri pentru animale sacrificate și alte cheltuieli : 
                        - Prevederi bugetare :       125.000 lei 
  - Realizat                  :       107.761 lei 
  - Grad de realizare   :      86,20  % 
        - Cheltuieli de capital  : 
                        - Prevederi bugetare :     160.000 lei 
  - Realizat                  :     159.012 lei 
  - Grad de realizare   :          99.38  % 
 

2. Situația investițiilor 
Lista de investiții aprobată pentru anul 2020 cuprindea două poziții : 
- Achiziția unei autoutilitare – în valoare de 85.000 lei 
- Achiziția de echipamente IT – 10 calculatoare de masă și 10 laptopuri în valoare totala 

de 75.000 lei 
Procedurile de achiziție au fost finalizate în trimestrul IV. 2020  . 

 
3. Proiecte în derulare  
În anul 2020 DSVSA a participat la două proiecte derulate de Agenția pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale , submăsura 5.1 - Sprijin pentru investiţiile în  măsuri preventive 
destinate să reducă efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice 
nefavorabile şi ale evenimentelor catastofale probabile - PENTRU BENEFICIARII 
PUBLICI , : 

- 1. ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE ȘI INSTRUMENTAR DE DETERMINARE ȘI DIAGNOSTIC DE 
CĂTRE DSVSA COVASNA -  sesiunea 2019 – în valoare de 308,000 lei .La sfârșitul anului acest 
proiect se afla în stare de finalizare , o parte din echipamentele achiziționate fiind recepșionate , 
iar cealaltă parte urmează să fie receptionată și achitată la începutul anului curent . 

- 2. ACHIZIȚIE MIJLOC SPECIALIZAT DE TRANSPORT A PROBELOR ȘI ECHIPAMENTE DE 
DETERMINARE ȘI DIAGNOSTIC PENTRU DSVSA COVASNA - sesiunea iulie 2020 – în valoare de 
390.000 lei . Aceasta se află în stadiul de selecție , contractare , finanțare . 
 

14. Activitatea de achiziții și investiții din cadrul DSVSA  
Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2020 D.S.V.S.A. Covasna este componentă a 

SAAP și s-a elaborat în baza referatelor de necesitate transmise de compartimentele interne ale 
instituției și cuprinde totalitatea contractelor de achiziție publică/ acordurilor-cadru pe care 
D.S.V.S.A. intenționa să le atribuie în decursul anului 2020.  

Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2020 a fost realizat cu respectarea 
prevederilor art. 12 -15 din H.G. 395/2016 precum și a Ordinului ANAP 281/2016, după 
aprobarea bugetului pe anul 2020 de către Ordonatorul Principal de Credite – A.N.S.V.S.A.  

Prin excepție de la art. 12 alin (1) din H.G. 395/2016 pentru proiectele finanțate din fonduri 
nerambursabile (PNDR, AFIR s.M 5.1 beneficiari publici), D.S.V.S.A. a elaborat distinct pentru 
fiecare proiect în parte un Program al Achizițiilor Publice, cu respectarea procedurilor de 
elaborare cuprinse in legislația achizițiilor publice, a procedurilor prevăzute in prezenta Strategie 
sau PAAP după caz.  

Strategia de contractare document specific al fiecărei achiziții cu o valoare estimata egala 
sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 7 alin (5) din Legea 98/2016, a fost inițiată 
de D.S.V.S.A. (fiind obiect de evaluare a ANAP in condițiile stabilite la art. 23 din H.G. 395/ 2016) 
în cazul procedurilor de achiziții publice (proceduri simplificate). Prin strategia de contractare s-au 
planificat/ pregătit și documentat toate achizițiile și informațiile din documentațiile de atribuire.  



 

Modalități de realizare ale achizițiilor publice în anul 2020 
Prioritizarea necesităților a avut la bază planul de acțiune elaborat în vederea realizării 

strategiei anuale de achiziție publică. 
În cursul anului (februarie) 2020 s-a semnat contractual de finanțare Nr. 

C0510PUA0021971500065 (pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil) pentru punerea 
în aplicare a Cererii de finanțare nr. F0510PUA0021971500065 pentru Proiectul: “ACHIZIȚIE 
ECHIPAMENTE ȘI INSTRUMENTAR DE DETERMINARE ȘI DIAGNOSTIC DE CĂTRE DSVSA 
COVASNA”, submăsura 5.1. Beneficiari publici (PNDR - AFIR). Valoarea totală eligibilă a 
Proiectului care face obiectul finanțării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă este de 
maximum 387.456,47 lei, cu o intensitate a sprijinului de până la maximum 80%. Prin acest 
proiect DSVSA Covasna și-a propus să achiziționeze echipamente de laborator în scopul 
diagnosticării pestei porcine africane, servicii de acreditare a metodei de analiză (RT-PCR). Din 11 
echipamente incluse în procedura de achiziție publică s-au atribuit la sfârșitul anului 2020 7 
(șapte) echipamente de diagnostic laborator, urmând ca implementarea proiectului să continue și 
în 2021. 

Concomitent cu implementare proiectului de mai sus, prin intermediul compartimentului 
specializat s-a depus spre selecție la AFIR al doilea proiect în 23.07.2020. Proiectul servește 
același deziderat: prevenirea și combaterea pestei porcine africane pe teritoriul județului 
Covasna: “ACHIZIȚIE MIJLOC SPECIALIZAT DE TRANSPORT A PROBELOR ȘI ECHIPAMENTE DE 
DETERMINARE ȘI DIAGNOSTIC PENTRU DSVSA COVASNA” incluzând în cererea de finanțare 
echipamente de laborator precum: linie completă ELISA, hotă PCR, autoclav, UPS pentru RT-PCR, 
pipete multicanal automate respectiv un mijloc specializat de transport probe. Proiectul a fost 
inclus (selectat) în raportul anual pe 2020 al AFIR urmând (calendarul) să semneze contractul de 
finanțare cel mai probabil în primul trimestru al anului 2021 și să se procedeze la inițierea 
implementării acestuia în anul 2021. 

Compartimentul Achiziții Investiții a întocmit notele de fundamentare (în colaborare cu 
specialiștii din cadrul LSVSA) pentru obiectivele de investiții prevăzute pentru anul 2020 (iunie) 
respectiv pentru proiectul de buget pentru anul 2021 (septembrie). 

În anul 2020 s-au derulat următoarele investiții publice în cadrul DSVSA Covasna: 
- dotarea serviciilor de specialitate (în special) cu 10 calculatoare de birou cu imprimantă 

(desktopuri) în valoare de 49250 lei cu TVA; 
- dotarea personalului de specialitate (medici veterinari) cu 5 computere portabile 

(laptopuri) în valoare de 24980 lei cu TVA; 
- dotarea parcului auto cu un vehicul utilitar nou în valoare de 87780 lei cu TVA; 
În cursul anului 2020 s-au realizat / implementat o serie de proceduri (sau achiziții directe 

după caz) de achiziții publice printre care enumerăm: 
• Achiziții produse: furnituri de birou; materiale pentru curățenie; carburanți și lubrifianți 

(imprimate la comandă – BVCA); piese de schimb; medicamente si materiale sanitare, 
reactivi, dezinfectanți și echipamente de protecție (prevenire COVID 19); bunuri de natura 
obiectelor de inventar; uniforme si echipament; alte obiecte de inventar; materiale de 
laborator; cărți, publicații (standarde ASRO pentru LSVSA)si materiale documentare;  

• Achiziții servicii: încălzit (renegociat cu furnizorul de gaze naturale), iluminat / electricitate 
și forță motrică (furnizorul a fost schimbat după liberalizare prețurilor la energia electrică 
pentru consumatorii de tipul instituțiilor publice); apa, canal, salubritate; poștă / servicii 
de curierat (contract renegociat), telecomunicații, internet, pază și protecție; materiale și 
prestări servicii cu caracter funcțional (servicii veterinare – încheierea contractelor 
subsecvente aferente acordurilor cadru); alte bunuri și servicii pentru întreținere și 
funcționare; consultanta și expertiză pentru elaborarea proiectelor, proiectare, pregătire 
profesională; protecția muncii, medicina muncii, fotocopiere/tipărire; alte cheltuieli cu 
bunuri si servicii; 

• Achiziție: reparații curente (amenajarea laboratorului de biologie moleculară din cadrul 
LSVSA Covasna), lucrări de reabilitare tablourilor de distribuție electrice din cadrul LSVSA, 
montare sistem paratrăsnet pe sediul DSVSA conform normelor incidente în domeniul PSI, 
recomandărilor IJSUCV. 

• Încheierea contractelor subsecvente de prestări servicii veterinare în baza acordurilor 
cadru 2017-2021 (3 circumscripții sanitare veterinare de asistență), 2019-2023 (6 



 

circumscripții sanitare veterinare de asistență) respectiv pregătirea documentației de  
atribuire în scopul încheierii unor contracte de concesiuni (în baza celor prevăzute în 
Legea 236/2019 cu normele de metodologice aplicabile pentru perioada 2021-2025 (5 
circumscripții sanitare veterinare de asistență) conform prevederilor legale in vigoare; 

Achizițiile de produse, servicii și lucrări cu valoare estimată este mai mare decât pragurile 
prevăzute la art. 7 alin (5) din Legea 98/2016, respectiv procedură simplificata, care a fost 
identificată ca principală procedură utilizată în anul 2020 la D.S.V.S.A., au fost derulate integral 
online prin SEAP. 
Astfel au fost inițiate și derulate/atribuite achiziții directe în SEAP utilizând catalogul SEAP 
defalcate: 

- 617 achiziții directe vizând produse (incluzând și produsele prevăzute în lista obiectivelor 
de investiții aprobate de ordonatorul de credite); 

- 98 achiziții pentru servicii; 
- 6 achiziții pentru lucrări. 

Având în vedere dispozițiile art. 2 alin (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 
precum și ale art. 1 din H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea 
nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu referire la exceptările de la legislația achizițiilor publice a 
achizițiilor de produse, servicii si/sau lucrări care nu se supun regulilor legale, D.S.V.S.A. a 
procedat la achiziția de produse, servicii și/ sau lucrări exceptate, pe baza propriilor proceduri 
interne de atribuire cu respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție 
publică respectiv nediscriminarea, tratamentul egal, recunoașterea reciprocă, transparența, 
proporționalitatea, asumarea răspunderii.  

În relația (reglementată prin legea specifică) cu Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate 
(O.N.A.C.) DSVSA Covasna în calitate de utilizator principal, la solicitarea autorității centrale 
susmenționate a furnizat, colectat (la nivel instituțional) datele relevante, necesitățile pentru 
perioadele indicate privind necesarul de servicii de telefonie mobilă, mobilier de birou, carburanți 
auto, comunicând aceste date pe platforma ONAC. 
 

15. ACTIVITATEA DE AUDIT PUBLIC INTERN (misiuni de audit, 
tematica,rezultate/recomandări, plan de măsuri corective/monitorizare mod de 
implementare plan de măsuri corective,alte măsuri dispuse) 

La nivelul DSVSA Covasna pentru anul 2020 au fost planificate 4 misiuni de audit din care:  
- 3 misiuni de asigurare : 

o 1 misiune de asigurare a abordat domeniul financiar-contabil; 
o 1 misiune de asigurare a abordat domeniul achiziţiilor publice; 
o 1 misiune de asigurare a abordat domeniul funcţiilor specifice entităţii. 

- 1 misiune de consiliere 
Misiune ad-hoc. Având în vedere dispoziția președintelui ANSVSA, privind obligativitatea 

realizării în perioada 27.07.2020-07.08.2020 a misiunii de audit ad-hoc cu tema Evaluarea 
modului de întocmire și analiză a dosarelor de acordare a despăgubirilor pentru PPA –conform 
Notei de serviciu nr. 26.614/22.07.2020) 

Gradul de realizare a planului de audit public intern pentru anul 2020 a fost de 100 %. 
În cadrul misiunilor de audit intern derulate în cursul anului 2020  nu au fost constatate 

riscuri semnificative (cu impact financiar mare), iregularități sau posibile prejudicii, drept pentru 
care nu a fost cazul de raportare sau de dispunere de măsuri de către conducerea DSVSA 
Covasna și nici de tratarea de iregularități în raportul de audit. 

În cursul anului 2020 au fost urmărite un număr de 20 recomandări, cu următoarele 
rezultate: 

-   7  recomandări implementate, din care: 
• 7 recomandări implementate în termenul stabilit; 
• 0  recomandări implementate după termenul stabilit; 

-  12   recomandări parțial implementate (în curs de implementare), din care: 
• 12  recomandări pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit; 
•  0 recomandări cu termenul de implementare depășit; 

-  1  recomandare neimplementat, din care: 



 

• 1  recomandări pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit; 
• 0   recomandări cu termenul de implementare depășit. 

Domeniul 

Număr de 
recomandări 
implementate 

Număr de recomandări parțial 
implementate 

Număr de recomandări 
neimplementate 

în 
termenul 
stabilit 

după 
termenul 
stabilit 

pentru care 
termenul de 

implementare 
stabilit nu a 
fost depășit 

cu termenul de 
implementare 

depășit 

pentru care 
termenul de 

implementare 
stabilit nu a 
fost depășit 

cu termenul de 
implementare 

depășit 

Bugetar        
Financiar-
contabil 0 

0 
2 

0 
1 

0 

Achiziţiilor 
publice 0 0 2 0 0 0 

Resurse 
umane       

Tehnologia 
informației    

 
 

 
 

 

Juridic       
Fonduri 
comunitare  

 
 

 
 

 

Funcţiile 
specifice 
entităţii 

7 
0 

4 
0 

 
 

SCM/SCIM   4 0   
Alte domenii       

TOTAL 1 7 0 12 0 1 0 
TOTAL 2 7 12 1 

 
16. SISTEMUL DE CONTROL MANAGERIAL INTERN AL DSVSA  

- Prin Decizia directorului executiv nr. 232/03.09.2018 a fost constituită Comisia de 
monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică cu privire la sistemul de control 
managerial, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

- Comisia de monitorizare este funcțională; 
- La nivelul DSVSA Covasna au fost stabilite obiectivele generale și obiectivele specifice prin 

Hotărârea nr. 1/25.01.2016. 
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și 

actualizat anual; 
- Indicatorii de performanță pentru activitățile desfășurate în vederea monitorizării eficacității 

și atingerii obiectivelor sunt prevăzuți în anexa nr.1 la P.S nr. 9 ,, Proceduri,, 
- Au fost identificate activitățile procedurale la nivelul DSVSA Covasna fiind elaborate și 

aprobate un număr de 118 de proceduri operaționale aferente activităților procedurale 
identificate și 9 proceduri de sistem. 

- Structura organizatorică, la nivelul DSVSA Covasna, a fost stabilită astfel încât să 
corespundă scopului și misiunii instituției, 

- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat, în baza Deciziei 
Directorului executiv nr. 232/03.09.2018. 

- Există întocmit Registrul riscurilor, în care sunt identificate zonele de risc, riscurile, 
circumstanțele de apariție a riscurilor precum și acțiunile pentru tratarea riscurilor. 

- A fost elaborat procedura de sistem privind managementul riscurilor  
–P.S –M.R.- 8 ,, Managementul riscurilor,, 
- Funcțiile sensibile au fost inventariate. 
- Pe baza rezultatelor autoevaluării ( Chestionare de autoevaluare) la data de 31 decembrie 

2020 sistemul de control intern managerial al DSVSA Covasna este PARȚIAL CONFORM cu 
standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial. 

 



 

17. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII (legea 544/2001) 
În cursul anului 2020 au fost 3 solicitări pe baza Legii 544/2001, din care : 

- 1 legat de autorizări și evidențe 
- 1 legat de efectivele de animale în exploatațiile comerciale 
- 1 legat de evidențele contabile. 
Toate au fost soluționate în termen legal.          

În privința managementului comunicării DSVSA Covasna dispune de procedură de sistem 
actualizat. 
 În cursul anului au fost emise 14 communicate și informări de presă, s-a participat la 9 
emisiuni radio de interes pentru crescătorii de animale și au fost ținute 18 cursuri on-line pentru 
agricultori. 
 

18. PROTECŢIA INFORMAŢIILOR CLASIFICATE 
La nivelul direcției a fost constituită, prin decizia directorului executiv nr. 144/2016 

structura de securitate, având ca șeful structurii pe directorul executiv adjunct, respectiv ca 
membrii pe consilierul juridic și un referent de specialitate, cu atribuții de informatician. 

În conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 79/2012 pentru 
aprobarea funcţiilor de la nivelul instituţiilor din subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentlor care necesită acces la documente care conţin informaţii 
secrete de stat, cu modificările şi completările ulterioare, toate persoanele care ocupă funcțiile 
prevăzute în Ordin au obținut aviz pentru acces la documente clasificate, eliberându-se autorizații 
de acces sau certificate de securitate. 

Există norme interne privind protecţia informaţiilor clasificate și au fost organizate 
activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate. Sunt 
întocmite şi actualizate listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de DSVSA Covasna, 
pe clase şi niveluri de secretizare. 

 
PLAN DE MĂSURI – pentru îmbunătățirea activității 
 

1. Monitorizarea acțiunilor privind supravegherea pestei porcine clasice, a pestei porcine 
africane, a dermatozei nodulare contagioase virale a bovinelor, a bolii limbii albastre, a 
encefalopatiei spongiforme transmisibile, precum și a pseudopestei- și influenței aviare. 
Supravegherea măsurilor de securitate epidemiologică privind introducerea bolilor 
menționate prin sistemul TRACES, la nivelul vămilor, a operatorilor economici care importă 
animale vii sau produse alimentare și nealimentare de origine animală, a exploatațiilor de 
porcine și a fondurilor de vânătoare. 

 Termen : permanent. 
2. Monitorizarea si controlul aplicarii masurilor pentru prevenirea aparitiei Pestei Porcine 

Clasice (PPC) și acelei Africane (PPAfr.), prin: 
� monitorizarea si supravegherea permanenta  a PPC, a PPAfr. instruiri cu medicii veterinari de 

libera practica, administratorii exploatatiilor autorizate de porcine, gestionarii asociatiilor de 
vanatoare, medici veterinari oficiali si informarea CLCB si prin  mass media  populatiei privind 
pericolul aparitiei bolii pe teritoriul Romaniei, în funcție de evoluția situației epidemiologice 
internaționale. 

� efectuarea de controlale privind biosecuritatea in exploatatiile comerciale de porcine in 
contextul situatiei epidemiologice privind PPC și PPAfr. 

� derularea campaniei de supraveghere activa a Pestei Porcine in exploatatiile  comerciale si in 
raza de 3 km in jurul acestora in exploatatiile nonprofesionale. 

 Termen : permanent. 
3. Se impune intensificarea patrulărilor pe fondurile de vânătoare și intensificarea vânătorilor 

conform Deciziei SNSSU/CNCB și Hotărârile CLCB Covasna – cu respectarea Planului de 
măsuri și a Planului de măsuri suplimentar. 
Termen : permanent. 

4. Monitorizarea si controlul aplicarii masurilor de prevenție și biosecuritate pentru prevenirea 
aparitiei pseudopestei aviare și a influenței aviare. 
Termen : permanent. 



 

5. Inspecţia în exploataţiile nonprofesionale şi comerciale de animale – conf. Regulamentelor 
UE nr.1082/2003, nr.494/1998 şi nr.1505/2006 – privind biosecuritatea şi bunăstarea 
animalelor. 

 Termen : permanent. 
6. Verificarea în continuare a respectării cerințelor în privința Farmacovigilenței, Nutriției 

animale, Biocide și ecarisarea teritoriului;   
 Termen : permanent. 
7. Verificarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi 

înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultorii din 
judeţ, la nivelul exploataţiilor de animale care au utilizatori SNIIA proprii, conform 
protocolului încheiat între ANSVSA și APIA central, acordul de delegare privind verificarea 
respectării de către agricultori a cerințelor legale în materie de gestionare (SMR 4-9 și SMR 
11-13) și a bunelor condiții agricole și de mediu (GAEC) 

 Termen : permanent. 
8. Verificarea cerinţelor legale în domeniul proiectelor finanțate prin măsurile PNDR, conform 

protocolului încheiat între ANSVSA și AFIR. 
 Termen : permanent. 
9. Continuarea controalelor oficiale privind stadiul de realizare a actiunilor sanitar veterinare și 

de păstrare a indemnității teritoriului, respectiv de realizarea planului cifric. Verificarea 
inspecţiilor în exploataţiile de animale, controale la cabinete veterinare privind deconturile 
legate de realizarea acțiunilor obligatorii ale Programului strategic național, și identificarea 
animalelor în conformitate cu planul de audit intern. 

 Termen : permanent. 
10. Controale privind verificarea respectării cerințelor sanitare veterinare și pentru siguranța 

alimentelor în unitățile de alimentație publică și în unitățile de comercializare a alimentelor, 
precum și urmărirea aspectelor igienice și tehnologice de producere, preparare, depozitare, 
transport și comercializare/servire a produselor alimentare, aspecte urmărite de personalul 
birourilor de specialitate și de circumscripțiile de control al alimentelor, conform Ordinului 
ANSVSA nr.64/2007, a Ordinului ANSVSA nr.113/2008 si a Ordinului ANSVSA nr. 57 din 2010 
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară 
veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie 
produse de origine animală. 
Termen : permanent. 

11. Controale tematice împreună cu organele de poliţie conform protocolului încheiat, privind 
furtul de animale, bunăstarea animalelor şi siguranţa alimentelor. Protocol : IPJ Covasna-
Serviciul de ordine publică, Oficiul Județean de Zootehnie, DSVSA Covasna -  Plan comun de 
acțiune pe linia respectării legislației naționale și comunitare în domeniul zootehnic și a celei 
privind identificarea și înregistrarea ecvideelor, circulația ecvideelor pe drumurile publice, 
precum și pentru prevenirea și combaterea furturilor de ecvidee. 

 Termen : permanent. 
12. Controale tematice împreună cu organele de poliție și alte organe competente conform 

protocolului încheiat privind siguranța alimentelor, precum și controalele privitoare la 
trasabilitatea alimentelor 
Termen : permanent. 

13. Controale tematice în colaborare cu IPJ Covasna, IJJ Covasna, Garda Națională de Mediu 
Comisariatul jud.Covasna, DSVSA Covasna – conform Planului comun de acțiune pentru 
prevenirea și combaterea braconajului piscicol ”Stop braconajului 2019” 

 Termen : permanent. 
14. Verificarea în continuare a respectării cerințelor în privința :  
• Normelor sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare - Ordinul 

ANSVSA nr.187/2007; 
• Normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind măsurile de 

supraveghere și control al unor substanțe și al unor reziduuri la animale vii și la produsele de 
origine animală – Ordinul ANSVSA nr.95/2007 și nr.199/2006; 

 Termen : permanent. 



 

15.  Urmărirea realizării programului strategic privind acțiunile sanitare veterinare și pentru 
siguranța alimentelor pe 2021.  

 Termen : permanent. 
 

 
 

Director executiv, 
Dr. SIKÓ BARABÁSI Sándor 

DVM, PhD, dr.univ., M.Sci. 

 

 

Punctul 3  

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET COVASNA 
 

Raport cu privire la activitatea desfășurată de Direcția Județeană pentru Sport și 
Tineret Covasna în anul 2020. 

 
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Covasna este un serviciu public deconcentrat, în 

subordinea Ministerului Tineretului și Sportului care are atribuții stabil i te pr in Hotărârea nr. 
776 din 28 iulie 2010 privind organizarea şi  funcţionarea direcţii lor judeţene 
pentru sport şi  tineret, respectiv a Direcţiei  pentru Sport ş i  Tineret a Municipiului 
Bucuresti, atribuții 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 funcționarea Ministerului Tineretului și 
Sportului. 

 
Structura organizatorică a Direcției Județene pentru Sport și Tineret Covasna se prezintă 

astfel : 
1. Director executiv 
2. Director executiv adjunct 
3. Compartiment Financiar- buget- plăți 
4. Compartiment Contabilitate- salarii- resurse umane 
5. Compartiment Achiziții publice- investiții- patrimoniu- administrative 
6. Compartiment Sport 
7. Compartiment Tineret 
8. Unitatea de administrare a bazelor sportive 
9. Centre de agrement  

 
Structura de personal se prezintă astfel : 
Număr total de posturi: 

 
Nr. 
Crt. 

Si tuație privind posturile Nr. posturi 

1 Număr de posturi  aprobate la f inele perioadei  de raportare 18 
2 Număr de posturi  ocupate la finele perioadei  de raportare 14 
3 Număr de posturi  vacante la finele perioadei  de raportare   4 

Situație privind funcționarii  publici  : 

Nr. 
Crt. 

Si tuație privind posturile Nr. posturi 

1 Număr de posturi  aprobate la f inele perioadei  de raportare 9 
2 Număr de posturi  ocupate la finele perioadei  de raportare 5 
3 Număr de posturi  vacante la finele perioadei  de raportare 4 



 

Situație privind contractualii : 

Nr. 
Crt. 

Si tuație privind posturile Nr. posturi 

1 Număr de posturi  aprobate la f inele perioadei  de raportare 9 
2 Număr de posturi  ocupate la finele perioadei  de raportare 9 
3 Număr de posturi  vacante la finele perioadei  de raportare 0 

 

I. Raport privind activitatea Compartimentului Sport aferentă anului 2020 
În anul 2020 din cauza pandemiei de coronavirus Covid 19,  Direcția Județeană pentru 

Sport și Tineret Covasna Covasna a avut 27 de acțiuni sportive, 24 in calendarul inițial , plus 3 
concursuri neincluse în calendar. 

La aceste concursuri au participat 2923 sportivi.  
La capitolul I.P1 – Programul ,, Promovarea sportului de performanță ,, 
  B. Alte competiții locale, județene, interjudețene   - 5 
 
La capitolul II.P2 – Programul ,, Sportul pentru Toți ,, 

  B. Acțiuni/ Activități proprii din calendar   - 11 
     neincluse in calendar   - 3 
  C. Campionate școlare – etape locale și județene  - 8 
 
Au avut loc 27 competiții la 9 ramuri de sport: automobilism, fotbal, handbal, schi, șah, tenis de 
masă, inot, atletism, tenis,  la care au participat 2923 de sportivi astfel: 
 

- Winter Rally – automobilism – Covasna - 96 participanţi;  
- Cupa Unirii – fotbal  – Sf.Gheorghe - 540 participanţi;  
- Cupa Gerar – ski alpin – Sugas Bai - 96 participanţi;  
- Memorialul Kelemen Attila – tenis de masa – Tg.Secuiesc - 25 participanți;  
- Cupa Covasna – ski alpin – Covasna - 35 participanți;   
- Winter Rally   – automobilism – Comandău - 98 participanţi;  
- Memorial Sukosd Janos – sah – Sf.Gheorghe - 16 participanți;   
- Serbările Zăpezii  schi, sanie – Comandău - 88 participanţi;   
- Campionat Județean Școlar – fotbal băieți – cl.IX-XII Sf.Gheorghe - 96 participanţi; 
- Campioant Județean Școlar – fotbal fete – cl.I-IV Sf.Gheorghe - 78 participanţi; 
- Campionat Județean Școlar – fotbal băieți – cl.V-VIII Întorsura Buzăului - 140 participanţi;  
- Cupa Berde Aron – fotbal – Sfantu Gheorghe - 110 participanţi;   
- Campionat Județean Școlar – handbal – Baraolt - 72 participanţi;   
- Campionat Județean Școlar – handbal fete – Sf.Gheorghe - 50 participanţi;   
- Campionat Județean Școlar – fotbal băieți – licee Sf.Gheorghe  - 70 participanţi; 
- Campionat Județean Școlar – fotbal băieți – cl.V- VIII Sf.Gheorghe - 220 participanţi; 
- Campionat Județean Școlar – fotbal fete – Sf.Gheorghe - 42 participanţi;   
- Cupa Ștefan Miu – fotbal, Sfantu Gheorghe -  534 participanți;                                   
- Cupa Sprint – înot – Sfantu Gheorghe - 170 participanți; 
- Alergarea Șugaș - atletism – 70 participanți;  
- Cupa Bakk Arpad – tennis, Sfantu Gheorghe - 16 participanți; 
- Semimaratonul Sfantu Gheorghe - atletism, Sfantu Gheorghe - 44 participanți;  
- Memorialul Elekes Dezso - șah, Sfantu Gheorghe -16 participanți;   
- Alergarea de o oră – atletism, Sfantu Gheorghe - 75 participanți; 
- Cupa Crăciunului - tenis de masă, Sfantu Gheorghe - 24 participanți; 
- Cupa Craciunului - atletism, Sfantu Gheorghe - 30 participanți; 
- Alergarea Sfarșitului de an - atletism, Sfantu Gheorghe - 70 participanți 

 
Pentru realizarea acțiunilor din cadrul I.P1/B și II. P2/B Direcția Județeana pentru Sport și 

Tineret Covasna a colaborat cu 12 structuri sportive iar  pentru desfășurarea acțiunilor din cadrul 
II.P2/ C, Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Covasna a colaborat cu  Inspectoratul 
Județean  Școlar Covasna. 



 

Pentru activitatea sportivă Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Covasna a beneficiat 
de un buget total alocat de 30.000 lei, buget angajat 20.100 lei, buget decontat 11.499, 33 lei, 
iar suma necheltuită de 8600,67 lei a fost restituită în data de 30.12.2020. 

În perioada stării de urgență 16 martie – 13 mai au fost interzise toate activitățiile sportive.  
După trecerea din starea de urgență la starea de alertă am informat structurile sportive de 

hotărârea Ministerului Tineretului și Sportului privind aprobarea regulamentului privind condiţiile 
necesare a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor sportive în cantonamente, precum şi 
regulamentul privind condiţiile 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 Sănătății care vizau sporturile de echipă, 
pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber, a desfășurării de către 
sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați, a activităților de pregătire fizică 
organizate în spații închise, respectiv desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness 
și aerobic. 

În luna iulie am reactualizat baza de date privind bazele sportive, cluburile și asociațiile 
sportive din județul Covasna.  

În luna septembrie am informat cluburile sportive care au Certificat de Identitate Sportivă  
despre Ordonanța de Urgență  și Metodologia de acordare  a unui ajutor financiar sub formă de 
voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță.  

Această acțiune s-a desfășurat în perioada 8 septembrie 2020 - 31 noiembrie 2020, când s-
au primit din partea a 10 cluburi, (CSM Sfântu Gheorghe, CSS Sfântu Gheorghe, Liceul Teoretic 
Nagy Mozes Târgu Secuiesc, ACS Show Time, ACS Art of Samurai, ACS Balint Tennis Club 88, 
ACS Kiralypingvinek, ACS Salema Baschet, ACS sport All, ACS Huni Squash), 507 de cereri pentru 
vouchere, pe care le-am centralizat și trimis la Ministerul Tineretului și Sportului.  

Aceste vouchere ne-au fost transmite în luna decembrie 2020 și au fost distribuite 
cluburilor. 

 
 

II. Raport privind activitatea Compartimentului Tineret aferentă anului 2020 
 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Covasna este un serviciu public deconcentrat, în 
subordinea Ministerului Tineretului și Sportului care are atribuții 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 funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului. 

Având în vedere aceste norme de organizare și funcționare ale Compartimentul Tineret din 
cadrul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Covasna, principalele modalități de sprijin 
dedicate sectorului de tineret din județul Covasna sunt: 

• Proiectele proprii și/sau în parteneriat ale Direcției Județene pentru Sport și 
Tineret Covasna 

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

• Concursul Local de Proiecte 
Menționăm că toate aceste modalități sunt finanțate de către Ministerul Tineretului și 

Sportului, iar în acest sens unul dintre obiectivele de bază ale activității 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 activității 
specifice derulată de-alungul anului 2019 cât și în transmiterea către minister a propunerilor 
bugetare și a activităților/ programelor direcției, pentru anul 2020, capabile să răspundă cel mai 
bine nevoilor cu care se confruntă tinerii din județul Covasna. 

În luna februarie a anului 2020, conform demersului inițiat la finele anului 2019, de către 
Direcția Județenă pentru Sport și Tineret Covasna prin Compartimentul de Tineret, au continuat 
demersurile menite dezvoltării colaborării cu Agenția 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 atribuții în domeniul 
tineretului atunci când vorbim despre elaborarea politicilor publice ce au impact asupra acestei 
categorii, la inițiativa Compartimentului Tineret, Direcția Județenă pentru Sport și Tineret 
Covasna, a fost acceptată ca membru oficial în cadrul 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 Direcției Județene 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 Direcțiilor Județene pentru Sport și Tineret respectiv 
cea de turism pentru tineret (derulată prin intermediul Centrelor de Agrement din subordine) 
cât și cea de consiliere vocațională și educație non-formală (derulată prin intermediul 
Programului național 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 
Acțiune Regional menit implementării acestor priorități.  

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

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

Totodată, având în vedere necesitatea inițierii de către Ministerul Tineretului și Sportului a 
procesului menit actualizării Strategiei Naționale în domeniul tineretului, document programatic 
ce expiră în acest an, Compartimentul Tineret al Direcției Județene pentru Sport și Tineret 
Covasna a transmis ministerului de resort o informare prin care își exprimă disponibilitatea de a 
sprijini acest demers prin interemdiul proiectului CIVIT finanțat de către ERASMUS+, componenta 
K3-Dialog structurat și în care Direcția Județenă 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 organizațiile neguvernamentale de/pentru tineret din județul Covasna pentru aceasta fiind 
organizate mai multe întâlniri online atât cu factorii de decizie din Ministerul Tineretului și 
Sportului cu atribuții în domeniul tineretului, cât și cu reprezentanții ai structurilor asociative 
de/pentru tineret de la nivelul județului Covasna. 

Întâlnirile au avut ca temă identificarea principalelor provocări cu care se confruntă Direcția 
Județenă pentru Sport și Tineret Covasna -Compartimentul tineret și găsirea celor mai bune 
soluții de remediere a acestora, având în vedere situația specială creată de pandemia COVID19. 

Ținând cont de atribuțiile specifice ale Compartimentul Tineret, cât și de responsabilitățile 
acestuia privitor la transmiterea către Ministerul Tineretului și Sportului a viitoarelor acțiuni 
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 organizații de/pentru tineret cărora le-a 
fost prezentată spre consultare propunerea transmisă de către Ministerul Tineretului și Sportului 
privitor la Metodologia de finanțare ce va fi aplicată în cadrul Concursului Local de Proiecte 
aferent anului 2020. 

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

Ca urmare a demersurilor efectuate cât și al rezultatelor obținute în anul precedent, 
Ministerul Tineretului și Sportului a alocat Direcției Județene 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 Direcția Județenă pentru 
Sport și Tineret Covasna: 34.867,70 lei 

2. Buget alocat pentru organizarea Concursului Local de Poiecte: 64.754,3 lei 



 

3. Buget alocat pentru organizarea de activități în cadrul Centrului de Tineret Sfântu 
Gheorghe: 13.984 lei 

4. Buget alocat pentru organizarea de activități în cadrul Centrului de Tineret Întorsura 
Buzăului: 9.315 lei 

5. Buget alocat pentru susținerea activității în cadrul Centrelor de Tineret Sfântu 
Gheorghe și Întorsura Buzăului: 8.000 lei 
 

Acest buget a fost repartizat astfel: 
Calendarul de proiecte proprii al Direcției Județene 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 
Direcției Județene 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. Competențe digitale. Competențele viitorului 4.315 

TOTAL 9.315 

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

Direcției Județene 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. Competențe digitale. Competențele viitorului 7.000 

TOTAL 13.984 

 

O altă activitate majoră derulată de către Direcția Județenă pentru Sport și Tineret Covasna 
o reprezintă cea de promovarea în rândul organizațiilor neguvernamentale de/pentru tineret a 
programelor și inițiativelor 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 Direcției Județene 
pentru Sport și Tineret Covasna a fost implicat, conform atribuțiilor specifice, în derularea 
Concursului Local de Proiecte aferent anului 2020, respectiv în evaluarea din punct de vedere 
administrativ al eligibilității celor 20 de proiecte depuse spre finanțare. 

Totodată Compartimentul tineret a fost implicat în organizarea proiectului propriu 
,,Voluntariat pentru comunitate”, în parteneriat cu Consiliul Județean 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 acționa ca factor de schimbare în vederea creării unor 
comunități durabile. 
 
Activitatea de tineret desfășurată la Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Covasna Covasna :  
 
Proiecte proprii: 

Nr. 
Crt. 

Organizator 
Denumire  
proiect 

Scop 
proiect 

Tip 
proiect  

Număr 
participanţi  

Număr 
beneficiari 

Suma 
alocată 

Suma 
decontat
ă 

1 DJST 
COVASNA 

Voluntariat 
pentru 
comunitate 

Consolidare
a 
capacității 
organizațiil
or de a 
accesa 
oportunităț
ile de 
voluntariat 
disponibile 
la nivel 
european. 

seminarii 
20 
reprezentanț
i ONGT 

2.500 tineri 8.868 
LEI 8.868 LEI 

2 DJST COV No-NEETs! 

Creșterea 
gradului de 
incluziune 
socială a 
tinerilor 
din județul 
Covasna 
aflați în 
situații 
vulnerabile  

cursuri de 
formare 

100 tineri 
NEETs 100 tineri 10.000 

LEI 
10.000 
LEI 

3 DJST COV JOBTIN 
2020! 

Creșterea 
gradului de 
acces a 
tinerilor pe 
piața 
muncii 

seminarii 10 voluntari  5000 tineri 6.000 
LEI 6.000 LEI 

4 DJST COV Caravana 
NO DRUGS! 

Reducerea 
numărului 
de 
consumator
i de 
substanțe 
psiho-
active 
ilicite. 

campanii 
de 
informare 

10 tineri 5000 tineri 10.000 
LEI 

10.000 
LEI 

 
 

Concursul local de proiecte: 

Nr. 
Crt. 

Organi
zator          

Denumire  
proiect Scop proiect Tip proiect  

Număr 
participanţ
i  

Număr 
beneficiari 

Suma 
alocată 

Suma 
decontată 

5 

As. de 
Tineret 
Alexan
dra 
Ducanc
ea 

”Caravana 
3 T” 

Valorificarea 
timpului, 
energiei și 
talentului 
tinerilor 
întorsureni prin 
activități 
culturale în 
beneficiul 
vorbitorilor de 
limba română, 
folosind 
oportunitățile 
oferite. 

festivaluri 50 tineri 500 
beneficiari 

5.000 
LEI 4.000 LEI 



 

6 

As. 
Identit
ate și 
Dialog 

FIATin 2020 

Promovarea 
voluntariatului 
și a activității 
organizațiilor 
de și pentru 
tineret din jud. 
Covasna 

seminarii 2 200 9.590 
LEI 5.000 LEI 

7 
As. 
Turul 
Madar 

Dezvoltare-
Educație-
Sănătate 

Asigurarea  
dezvoltării 
personale 
echilibrate 
pentru un nr de 
20 tineri prin 
organizarea 
unui atelier de 
lucru 

atelier de 
lucru 20 200 8.954 

LEI 6.954 LEI 

8 As.JBC Teambuilding în 
stil JBC 

oferirea celor 
20 de 
participanți un 
cadru practic, 
în cadrul căruia 
vor înțelege 
complexitatea 
unei afaceri  

seminarii 
20 
participanț
i 

200 5.400 
LEI 4.500 LEI 

9 As.ZOL
D NAP 

Fii voluntar, 
hrănește-ți 
sufletul 

promovarea 
voluntariatului 
în rândul 
tinerilor 

seminarii 25 200 7.295 
LEI 6.000 LEI 

10 
As.de 
Tineret 
NOI 

La pas, cu 
harta și busola. 

Familiarizarea 
tinerilor cu 
elemente de 
orientare în 
spațiu, în 
special în 
natură, 
utilizând atât 
instrumentele 
specifice cât și 
reperele 
naturale 

eveniment
e și 
competiții 
sportive 

20 200 6.900 
LEI 5.000 LEI 

11 As.GRI
T 

Pași către 
cetatea noastră 

Scopul 
proiectului este 
de a 
conștientiza 
importanța și 
unicitatea 
cetății dacice 
de la Covasna 

atelier de 
lucru 30 200 9.900 

LEI 6500 LEI  

12 

As.IUS
TIN 
pentru 
sprijin
ul 
copiiilo
r cu 
diabet 

Cunoaște 
diabetul, preia 
controlul! 

dezvoltarea 
aptitudinilor de 
viață în rândul 
tinerilor cu 
diabet 

campanii 
de 
informare/
promovare 

30 
participanț
i 

150 9.700 
LEI 

 5.987,76 
LEI 

13 
As.OPE
N 
MINDS 

Artă și 
prietenie 

Dezvoltarea 
abilităților 
artistice prin 
pictura în 
randul a 25 de 
tineri 

campanii 
de 
informare/
promovare 

30 tineri 50 9.000 
LEI 

6.951,18 
LEI 

14 
CPEC 
Bucure
ști 

FII T.A.re dacă 
ești din 
Covasna*Tineri 
Antreprenori 
Responsabili 
din Covasna) 

Stimularea 
capacității 
tinerilor din 
județul Covasna 
de a-și dezvolta 
competențele 
antreprenoriale 

schimburi 
de 
experiența 

40 tineri 1000 8.800 
LEI 5.280 LEI 

 



 

III. Raport privind activitatea Compartimentului Tineret - componenta de tabără 
desfășurată în cadrul Centrului de Agrement Pădureni aferentă anului 2020 

Conform Hotărârii de Guvern nr. 776 din 28.07.2010 privind organizarea și funcționarea 
direcțiilor județene pentru sport și tineret respectiv a Direcției Județene pentru Sport și Tineret a 
Municipiului București, precum și Hotărârii Guvernului nr. 11 din 09.01.2013, privind organizarea 
și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, o componentă de bază a activității Direcției 
Județene pentru Sport și 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 Direcției Județene pentru Sport și 
Tineret Covasna, deține: 

• 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; 

 
Menționăm 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 funcționează 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 Internațională „Nero” și Calificările pentru Campionatul Mondial de 
Pescuit Sportiv din Lituania, evenimentul fiind organizat de către Asociația Clubul Sportiv 
Gilort din județul 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 situația actuală din România, prin Hotărârea nr.3 din data de 29.03.2020 a 
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Covasna privind aprobarea spațiilor 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 spațiile de carantinare din 
județul 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 Unități Administrativ Teritoriale ale județului Covasna 
astfel: 
 

Nr. Crt. Primăria Număr de carantinați 

1.  Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe 8 

2.  Primăria Municipiului Târgu Secuiesc 8 

3.  Primăria Comunei Vâlcele 15 

4.  Primăria Comunei Ghelința 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 Brețcu 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 

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 

 

Datorită faptului că, din anul 2010, nu s-au mai alocat fonduri care să poată susține 
efectuarea unor lucrări de anvergură coroborat deteriorarea generalizată și extrem de avansată a 
acoperișului, în calitate de Director executiv am evaluat situația și în urma diligențelor făcute la 
minister am reusit să obținem suma de 90.000 lei, sumă cu care am finalizat lucrări de reparații 
capitale acoperiș, lucrări de reparații interioare. 

Totodată, întrucât CA Pădureni nu deține autorizație de funcționare din partea ISU 
Covasna, am reușit să finalizăm în cursul anului 2020 lucrările de ignifugare, documentația pentru 
eliberarea autorizației fiind finalizată și depusă în vederea obținerii avizelor necesare. 

Întrucât Ministerul Tineretului și Sportului prin adresa numărul 468 din 01.07.2020 privitor 
la situația creată de pandemia SARS-CoV 2 la nivel național și internațional, pentru prevenirea 
răspândirii virusului în rândul copiilor și tinerilor, ne-a adus la cunoștință faptul că nu va 
organiza/finanța tabere, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Covasna s-a conformat și prin 
urmare nu a desfășurat in anul 2020 activități de tabără. 

 
Dotări realizate : 
Având în vedere adresa MTS privind demararea procesului de certificare a CA Pădureni și în 

urma studierii legislației în vigoare, am efectuat o serie de dotări la CA Pădureni, dotări care să 
ne permită certificarea centrului ca și locație Youth Hostel.  

În acest sens am dotat centrul cu : 20 biciclete mountain bike, 2 masini de spalat, 1 
uscator, 1 masina spalat vase, 14 canapele cu cate 2 locuri fiecare. 

Totodată Centrele de Tineret Sf.Gheorghe și Întorsura Buzăului au fost dotate cu laptop-uri, 
imprimante și sisteme informatice, contribuind astfel la imbunatatirea calitativa a serviciilor 
oferite tinerilor prin interemediul acestor doua centre.  

Suma alocata de MTS in acest sens fiind de 20.000 lei. 
 
In anul 2020 Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Covasna a beneficiat de subvenții 

de la bugetul de stat in suma totala de 1.277.343,59 din care : 
- Titlul 10 – cheltuieli salariale : 843.218, 00 lei 
- Titlul 20 – bunuri si servicii : 189.329, 26 lei 
- Titlul 59 – actiuni sport : 11.499,33 lei 

      - actiuni tineret : 127.539, 94 lei 
- Titlul 71 – active nefinanciare : 105.757,06 lei 
In anul 2020 Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Covasna a realizat venituri proprii in 

suma totală de 259.228 lei. 
 

Dificultăți întâmpinate în activitatea desfășurată : 
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Covasna până în data de 07.05.2020 a fost 

condusă de către Director Executiv Știopu Marian, iar din data de 07.05.2020 Direcția Județeană 
pentru Sport și Tineret Covasna este condusă de către Director Executiv Tiron Marius. 



 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Covasna se confruntă cu lipsă de personal, 
postul de consilier, clasa I, grad profesional superior - compartiment Financiar-Buget-Plăți 
este post unic în cadrul instituției și este vacant din data de 06.06.2020 iar atribuțiile acestui 
post au fost delegate în integralitate către funcționarul public titular din cadrul compartimentului 
Contabilitate-Salarii-Resurse umane, de asemenea post unic, astfel dublându-i-se norma de 
muncă funcționarului public în cauză. 

O problema majora la preluarea Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Covasna a 
constituit-o lipsa majoritatii procedurilor de sistem si a procedurilor operationale, precum si lipsa 
documentelor in domeniul controlului intern managerial. 

Aceste aspecte au fost rezolvate partial, urmand ca in cel mai scurt timp sa fie rezolvate in 
totalitate. 
 

 

Director executiv 
Tiron Marius 

 



 

 

 



 

 

 


