
1 
 

INSTITUŢIA PREFECTULUI–JUDEŢUL COVASNA 
COLEGIUL PREFECTURAL 

 
 
 
 

 

 
ORDINE DE ZI 

 
Ședința Colegiului Prefectural  

din data de 29 aprilie 2021, ora 1000 

 

 

1. Raportul de performanță și eficientizarea activității de administrare a 

veniturilor statului pentru anul 2020. Proiect de Hotarare; 

 

Prezintă: Administrația Județeană a  Finanțelor Publice Covasna 

 

 

2. Activitatea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul 

Județean Covasna pe anul 2020; 

 

Prezintă: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul 

Județean Covasna 

 

 

3.  Activitatea desfasurată în cursul anului 2020 de către Sistemul de 

Gospodărire a Apelor Covasna conform atribuțiilor derivate din Legea Apelor. 

 

Prezintă: Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna 
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Punctul 1  
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A  FINANȚELOR PUBLICE COVASNA 

 
RAPORT  DE  PERFORMANTA A.J.F.P. COVASNA 

 
  ANUL  2020  

 
 INFORMATII GENERALE DESPRE JUDETUL COVASNA 
 
          Situat aproape în centrul României (pe teritoriul său se întretaie meridianul de 
25° 45’ longitudine estică şi paralela de 45° 45’ longitudine nordică), judeţul Covasna se 
află în interiorul arcului muntos al Carpaţilor de Curbură. 
 
 
                                                                                                                                                        
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Având o suprafaţă de 3.705 km 2, ceea ce reprezintă doar 1,6% din teritoriul ţării, 
judeţul Covasna are ca reşedinţă municipiul Sfântu Gheorghe, situat pe râul Olt. În 
afara acestuia, mai există un alt municipiu, Târgu Secuiesc –“Oraşul Breslelor”, un 
număr de 3 oraşe (Baraolt, Întorsura Buzăului şi oraşul-staţiune Covasna), precum şi 40 
comune cu 122 sate. 
         Din totalul populaţiei judeţului, care la recensamantul din luna ianuarie 2015, era 
de 220.750 locuitori, 109.119 locuiesc în mediul urban (49.44%), restul de 111.631 
locuind în mediul rural (50.56%); ca şi compoziţie etnică, românii reprezintă cca. 23%, 
maghiarii 73%, iar populaţia romă 4%. 
          Judeţ cu vechi tradiţii balneare, Covasna dispune de rezerve de ape minerale de 
diferite tipuri hidrochimice de o calitate foarte bună, ca dealtfel şi zăcămintele de bioxid 
de carbon. Ele sunt valorificate pe scară industrială sub forma apelor minerale 
îmbuteliate - Bodoc, Vâlcele, Covasna, Malnaş, Biborţeni - şi în cura balneară ca băi 
carbogazoase în staţiunile balneoclimaterice de interes naţional şi local - Covasna, 
Balvanyos, Malnaş, Vâlcele, Şugaş, Ozunca, Hătuica. Bioxidul de carbon se utilizează la 
Covasna şi Malnaş unde, împreună cu apele minerale, constituie factori terapeutici 
naturali de mare importanţă, de care se leaga tratamentul bolilor cardiovasculare şi 
tratarea unor boli digestive şi de nutriţie . 

http://www.prefecturacv.ro/covasna.html
http://www.prefecturacv.ro/malnas.html
http://www.prefecturacv.ro/valcele.html
http://www.prefecturacv.ro/covasna.html
http://www.prefecturacv.ro/malnas.html
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          In acest sens, darea in folosinta in 2011 a obiectivelor din cadrul Proiectului 
„Drumul apelor minerale”cu  finantare U.E. de 70%, are un aport substantial la punerea 
in valoare a potentialului balneo-turistic al judetului Covasna. 
 
 PREZENTAREA ADMINISTRATIEI JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE - 
COVASNA 

 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Covasna   funcţionează în 
municipiul Sfântu Gheorghe, în clădirea situată pe str. Bem Jozef, nr.9, cod postal 
520023, tel.0267/352740, fax 0267/352643. 

Începând cu data intrării în vigoare a H.G. nr. 520/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, s-a înfiinţat în subordinea 
Agenţiei, Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, instituţii publice cu 
personalitate juridică. 

Structura organizatorică a instituţiei s-a modificat, devenind Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna, aceasta funcţionând în cadrul Direcţiei 
Generale Regionale ale Finanţelor Publice Braşov, ca structură fără personalitate 
juridică. 
 

             
 

Conducerea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Covasna în 
urma reorganizării este asigurată de: 

 

• Ambrus Attila        - Şef administraţie 

• Mathis Istvan         - Şef  administraţie adjunct    – Activitatea de colectare 

• Turturică Felix   - Şef administraţie adjunct  – Activitatea de Inspecţie  Fiscală 

• Lakatos Vasilica     - Trezorier Şef                     – Activitatea de Trezorerie 
 

Activităţile pe care le asigura AJFP Covasna sunt: 

• Activitatea de colectare; 

• Activitatea de inspecţie fiscală; 

• Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică. 
La data de 31.12.2020, AJFP Covasna are un număr de 225 posturi ocupate, din totalul 
de 243 posturi aprobate. 
      Toate unităţile teritoriale funcţionează în spaţii proprii. 
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  Structuri organizatorice şi unităţi fiscale teritoriale               

             - Administratia Judeteana a Finantelor Publice Covasna – Sf.Gheorghe cu sediul 
in municipiul Sf. Gheorghe si ii sunt arondate: 

• municipiul Sf.Gheorghe cu un  numar de 60.503 locuitori; 

• orasul Intorsura Buzaului cu un numar de 8.923 locuitori;  

• 19 comune :Arcus, Barcani, Bixad, Bodoc, Borosneul Mare, Chichis, Dobarlau, 
Ghidfalau, Haghig, Ilieni, Malnas, Micfalau, Ozun, Reci, Sita Buzaului, Valea 
Crisului, Valcele, Valea Mare, Zagon cu un numar total de 52.226 locuitori; 

          Numărul total de contribuabili activi administrati, cumulat din luna ianuarie pana 
in luna decembrie 2020 este de 50195 persoane fizice si juridice ( stabiliti conform notei 
nr. 875111/09.09.2009 a D.G.P.A.V. aprobata de vicepresedintele A.N.A.F.). – din care 
106 persoane juridice la contribuabili mijlocii. 

La data de 31.12.2020, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Covasna – 
Sf.Gheorghe  avea un număr de 190 posturi ocupate. 

                                                                                                                                  
              - Serviciul Fiscal Municipal Târgu Secuiesc  –  are sediul în municipiul 
Tg.Secuiesc, str. Kossuth Lajos nr.10, telefon 0267/362380, 363373  si ii sunt arondate: 

• municipiul Tg.Secuiesc cu un numar de 19.532 locuitori; 

• orasul Covasna cu un numar de 10.973 locuitori;  

• 16 comune: Brates, Bretcu, Catalina, Cernat, Comandau, Dalnic, Estelnic, 
Ghelinta, Lemnia, Mereni, Moacsa, Ojdula, Poian, Sanzieni, Turia, Zabala cu un 
numar de 43.491 locuitori; 

          Numărul total de contribuabili activi administrati, cumulat din luna ianuarie pana 
in  luna decembrie 2020 este de 26.710 persoane fizice si juridice.  

La data de 31.12.2020, Serviciul Fiscal Municipal Târgu Secuiesc avea un număr 
de 23 posturi ocupate. 

       Conducerea Serviciului Fiscal Municipal Târgu Secuiesc, în urma reorganizării este 
asigurată de: 
 

• Jozsa Zita            - Sef serviciu  fiscal municipal Tg.Secuiesc 
 

                            
           
  -Serviciului Fiscal Oraşenesc Baraolt –  are sediul in oraşul Baraolt, Piaţa  
Libertăţii nr.19, telefon 0267/377578, 377766 si ii sunt arondate: 

• orasul Baraolt cu un numar de 9.188 locuitori;  
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• 5 comune: Aita Mare, Batani, Belin, Bradut, Varghis cu un numar total de 15.914 
locuitori. 

           Numărul total de contribuabili activi administraţi, cumulat din luna ianuarie pana 
in luna decembrie 2020 este de 8670 persoane fizice si juridice.  

La data de 31.12.2020, Serviciul fiscal oraşenesc Baraolt  avea un număr de 12 
posturi ocupate. 
Conducerea Serviciului fiscal oraşenesc Baraolt în urma reorganizării este 
asigurată de: 

• Szabo Jolan –  Şef serviciu fiscal orasenesc Baraolt 
 

                                  
                      
       
Structura personalului:                               

Numar total de personal la 31.12.2020 
Total 

posturi 
din care; 

Ocupat Vacant 
243 225 18 

                           din care:    

a. dupa categoria postului    
                           - functionari publici 233 217 16 
                           - personal contractual 10 8 2 
b. dupa nivelul atributiilor    

                   - functionari publici de conducere 33 26 7 
               - functionari publici de executie 200 191 9 

- personal contractual 10 8 2 
c. dupa nivelul de studii    
                           - studii economice X 159 X 
                           - studii juridie X 13 X 
                           - studii tehnice X 25 X 
                           - alte studii X 28 X 
d. dupa sex    
                                        - femei X 160 X 
                                        - barbati X 65 X 
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 Prezentarea structurilor subordonate: 

 NR. POSTURI 

DENUMIRE INDICATOR Total 
posturi 

Ocupate 

 din care: 
suspendate 

• Total A.J.F.P. Covasna la 31.12.2019 243 225 5 
Activităţi fiscale:    

Activitatea de trezorerie si contabilitate 65 62 3 
Activitatea de inspectie fiscala 37 34 1 
Activitatea de colectare 91 82 0 
Activitatea de servicii interne 25 23 1 
Activitatea juridica 8 8 0 
Alte structuri 17 16 0 

 
Evolutia numerica a agentilor economici administrati  

Situatia evolutiei  numerice a agentilor economici din Judetul Covasna pe total si administratii 

Tip agent economic Anul 2019 Anul 2020 
Nr. agenti ec. Persoane juridice platitoare de impozite si taxe, 
din care: 

9747 9991 

             - inactivi 2253 2608 
Nr. Persoane fizice, platitori de impozite si taxe 98924 75690 

Total contribuabili administrati 108.671      85.681 
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       Modificari in structura organizatorica a A.N.A.F  in anul 2020 
 

• O.P.A.N.A.F nr.2934/09.07.2020 de aprobare a statului de funcții al DGRFP 
Brașov și implicit AJFP Covasna începând cu data de 09.07.2020. (reducere posturi 
vacanțe) 

 MANAGEMENT PE BAZĂ DE OBIECTIVE DE PERFORMANŢĂ 

A.OBIECTIVELE A.N.A.F. PE ANUL 2020 

 Combaterea evaziunii fiscale prin: 

•  Îmbunătătirea eficientei activitătii de inspectie fiscală; 

• Combaterea fraudei multinationale. Controlul preturilor de transfer; 

• Combaterea fraudei intracomunitare. Frauda carusel. 
Sprijinirea mediului de afaceri prin: 

• Accelerarea procesului de compensare/restituire a sumelor cuvenite persoanelor 
     impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. prin îmbunătătirea procedurilor   de  
rambursare a sumelor negative de T.V.A.; 
• Sprijinirea contribuabililor disciplinati fiscal, dar care ca urmare a efectelor crizei 

sunt în dificultate; 
• Limitarea cresterii obligatiilor fiscale ale contribuabililor intrati în dizolvare; 

Modernizarea serviciilor si perfectionarea procedurilor 
Îmbunătătirea asistentei furnizate contribuabililor si a comunicării externe 

• Simplificarea modalitătilor de plată a obligatiilor fiscale; 

• Îmbunătătirea comunicării institutionale în vederea unei mai bune reflectări în  
mass-media a activitătii ANAF. 

Modernizarea si perfectionarea procedurilor 

• Simplificarea sistemului declarativ; 

• Dezvoltarea sistemului de depunere electronică a declaratiilor; 

• Transferul în timp real si corect al informatiilor legate de obligatiile 
contribuabililor; 

• Îmbunătătirea utilizării contului unic. 
Prevenirea evaziunii în faza de colectare 

➢ Îmbunătătirea metodologiei de dispunere si aducere la îndeplinire în mod 
operativ a măsurilor asigurătorii; 

➢ Îmbunătătirea colaborării cu Ministerul Administratiei si Internelor în vederea 
accesării bazei de date pentru identificarea operativă a proprietătilor imobiliare, 
precum si a mijloacelor de transport în scopul instituirii măsurilor asigurătorii sau 
executării, după caz; 

➢ Implementarea operatiunii de poprire electronică a disponibilitătilor bănesti aflate 
în conturile bancare deschise de debitori la băncile comerciale. 

 Îmbunătătirea colectării creantelor bugetare 

• Accelerarea recuperării arieratelor; 

•  Îmbunătătirea procedurii de valorificare a bunurilor în cadrul executarii silite,   
insolvabilitate si stabilire a răspunderii solidare. 
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 REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA PE ANUL 2020 
Principalele venituri bugetare realizate pe total si pe bugete in anul 2020, 
comparativ cu realizarile anului 2019: 
Structura principalelor venituri bugetare , inclusiv vamă, realizate în anul 2020 la 
A.J.F.P. Covasna ; 

A.J.F.P. 
Nr. 
crt. Buget Realizări 31.12.2020 

C
ov

as
na

 A Bugetul de stat  454.149.904 
B Bugetul asigurărilor sociale de stat  436.645.340 
C Bugetul asigurărilor sociale de sănătate 180.786.871 
D Bugetul asigurărilor pentru şomaj   13.645.737 
E TOTAL buget consolidat  1.085.227.852 

Nota ; Incasari vama anul 2020 – 37.551.952lei 
                                                                                                                          mil.lei 

Venituri 

Total, din care: 
 

2019 Pondere
% 2020 Pondere

% 2020/2019% 

1. Buget de stat 1) 426.69 40.16 416.60 39.76 97.64 
2. Bugetul asigurărilor sociale de 
stat 2) 435.66 41.00 436.64 41.68 100.22 
3. Bugetul Fondului Naţional 
Unic de   Asigurări de Sănătate 2) 186.74 17.58 180.79 17.26 96.81 
4. Bugetul asigurărilor pentru 
şomaj 2) 13.43 1.26   13.64 1.30 101.56 
      TOTAL (1+2+3+4) 1062.52 100.00 1.047.67 100.00 98.60 
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Principalele venituri ale bugetului de stat, in structura, realizate în anul 
2020, comparativ cu anul 2019                                                                                                                                                        
mil.lei     

Nr
. 

crt
. 

Venituri 

Total, din care: 

2019 Pondere% 2020 Pondere% 2020/2019% 

 TOTAL BUGET DE STAT  
din care: 426.69 100.00 416.60 100.00 97.64 

1 Impozit pe profit 33.47 7.84 38.31 9.20 114.46 
2 Impozit pe venit 146.47 34.33 155.42 37.31 106.11 
3 TVA 164.06 38.45 147.09 35.31 89.66 
4 Accize 0.72 0.17 0.60 0.14 83.33 
5 Alte venituri 81.97 19.21 75.18 18.04 91.72 

     
 

 
                                                                                                                                             mil.lei 

Venituri 
Total venituri, din care: 

2019 Pondere 
% 2020 Pondere 

% 2020/2019 % 

TOTAL BGC, administrat de A.N.A.F. 1062.52 100.00 
 

1047.67 
 

100.00 
 

98.60 
 

Buget de stat(exclusiv incasari in vama), din 
care: 426.69 40.16 416.60 39.76 97.64 

      - Impozit pe profit 33.47 7.84 38.31 9.20 114.46 
      - Impozit pe venit 146.47 34.33 155.42 37.31 106.11 
    - TVA (exclusiv incasari pentru importurile 

de bunuri) 164.06 38.45 147.09 35.31 89.66

Accize (exclusiv incasari in vama) 0.72 0.17 0.60 0.14 83.33

Rest venituri ( exclusiv incasari in vama) 81.97 19.21 75.18 18.04 91.72

Bugetul asigurarilor sociale de stat 435.66 41.00 436.64 41.68 100.22 
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Bugetul Fondului National Unic de Asigurari 
de Sanatate 186.74 17.58 180.79 17.26 96.81 

Bugetul asigurarilor pentru somaj 13.43 1.26 13.64 1.30 101.56 

           
         Analizand evolutia veniturilor incasate la B.G.C., se constata ca veniturile 
nominale incasate in anul 2020, au scazut fata de nivelul anului precedent, pe total 
buget general consolidat cu -1.40 %, iar pe bugete situatia se prezinta astfel: 

• Bugetul de stat  ......................................................................      -2.36% 
• Bugetul asigurarilor sociale de stat …………………………     +0.22% 
• Bugetul Fondului National Unic de Asigurari de Sanatate ....     -3.19% 
• Bugetul asigurarilor pentru somaj…………………………...     +1.56% 

 
Principalii indicatori de performanţă – anul 2020 

Fis
a 

      2020 
Denumire indicator 

Nivelul 
indicatorilor de 

performanta 
pentru anul 2020 

 

Grad de realizare 
 - anul 2020         

Grad de indeplinire 
-  anul 2020 

% 

F1a Gradul de realizare a programului de incasari venituri 
bugetare (valori nete) 100.00% 100.13% 100.13 

F2 Gradul de conformare voluntara la plata obligatiilor fiscale 
(valoric), inclusiv plati partiale 86.00% 78.73% 91.54 

F3 Gradul de depunere voluntara a declaratiilor fiscale, pe 
tipuri de impozite 98.00% 96.29% 98.25 

F4 
Rata de colectare a arieratelor recuperabile la persoane 
juridice 
 

82.00%  
77.59% 94.62 

F5 
Rata de colectare a arieratelor recuperabile la persoane 
fizice 
 

36.00% 
46.60% 

129.44 

F6 Numar inspectii efectuate de un inspector la contribuabili 
persoane juridice 

9.00 
inspectii/inspector  

8.76 
inspectii/inspector  97.33 

F7 Numar inspectii efectuate de un inspector la contribuabili 
persoane fizice 

18.00 
inspectii/inspector 

15.75 
inspectii/inspector 

 
87.50 

F8 Sume stabilite suplimentar pe un inspector, urmare 
inspectiilor fiscale la contribuabili persoane juridice 2.500.000 

Lei/inspector 
3.773.507 

Lei/inspector 150.94 

F9 Sume stabilite suplimentar pe inspector, urmare inspectiilor 
fiscale la contribuabili persoane fizice 

200.000 
Lei/inspector 

112.874 
Lei/inspector 56.41 

F10 
Ponderea impozitelor, taxelor si contributiilor pentru care s-
a modificat baza de impunere in total impozite, taxe si 
contributii verificate la contribuabili persoane juridice 

80.00% 81.18% 
101.47 

F11 
Diminuarea pierderii fiscale pe o inspectie, urmare 
inspectiilor fiscale efectuate la contribuabilii persoane 
juridice care inregistreaza pierdere fiscala 

250.000 
Lei/inspector 

1.051.270 
Lei /inspectii 420.50 

F12 Durata medie a inspectiei fiscale efectuata la contribubilii 
persoane juridice 

25 
zile/inspectie 

20.41 
zile/inspectie 

81.64 

F13 
Numar controale inopinate efectuate de un inspector la 
contribuabili persoane juridice in scopul conformarii 
voluntare a acestora la declararea şi plata obligatiilor fiscale 
 

2 
controale/inspecto

r 
 

4.53 
controale/inspecto

r 226.50 

F24 Procent din solicitarile in format hartie, solutionate in 
maximum 25 zile 100.00% 100.00% 100 

F25 Procent din e-mail-uri, solutionate in maximum 20 zile 100.00% 97.62% 
 97.62 

F82 
Gradul de solutionare a solicitarilor de informatii de interes 
public 
 

98.00% 
100.00% 

102.04 
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F86 
Gradul de solutionare a solicitarilor primite de la jurnalisti 
 
 

99.00% 
0 

0 

F88 
Numar de documente primite prin aplicatia FORMULAR 
UNIC DE CONTACT 
 

- 
103 

nr.documente 
103 

nr.documente 
 

Situaţia indicatorilor de performanţă realizaţi pe anul 2020  - Colectare 

 Anul 2020 

Denumirea indicatorului Realizat Program 
Valoarea 

indicatorului 
(%) 

Grad de 
îndeplinire 

(%) 
F1 Gradul de realizare a programului 
de încasări venituri bugetare (valori 
nete)  

  1,047,670,000.00 
 
 

1.046.340.000 
 
 

100.13 
 

100.13 
 

F2 Gradul de conformare voluntara la 
plata obligatiilor fiscale (valoric), 
inclusiv plăţi parţiale 

870,964,030.00 
 
 

1,106,227,035.00 
 

78.73 
 

91.54 
 

 

F3  Gradul de depunere voluntară a 
declaraţiilor fiscale, pe tipuri de 
impozite 

266,003.00 
 
 

276,428.00 
 
 

96.29 
 
 

98.25 
 
 

F4 Rata de colectare a arieratelor 
recuperabile  la persoane juridice 

253,013,494.00 
 
 

326,079,062.00 
 
 

77.59 
 
 

94.62 
 
 

F5 Rata de colectare a arieratelor 
recuperabile la persoane fizice 

 
18,798,879.00 

 
 

40,345,158.00 
 

 
46.60 

 

 
129.44 

 
 

                               
F1a - Realizarea programului de încasari nete comunicat de ANAF reprezintă unul 
din cele mai importante obiective ale conducerii A.J.F.P. Covasna.  
Gradul de realizare in anul 2020 a programului de încasări nete a fost de 100.13%. 
                                                                                                                                                                             Mil.lei 

Nr. 
crt Categorie impozit Program 

2020 
Încasari 
realizate 

2020 

Pondere 
in total Grad de realizare 

încasari 
% inc/prg% 

 Total 1046.34 1047.67 100.00 100.13 
I BS 426.59 416.60 39.76 97.66 
1 Impozit pe profit 31.05 38.31 9.20 123.38 
2 Impozit pe venit 143 155.42 37.31 108.69 
3 TVA 159.8 147.09 35.31 92.05 
4 Accize 0.63 0.60 0.14 95.24 
5 Alte venituri 86.11 75.18 18.04 87.31 
II BAS 619.75 631.07 60.24 101.82 
 C.A.S. 428.55 436.64 41.68 101.89 
 C.A.S.S. 177.75 180.79 17.26 101.71 
 SOMAJ 13.45 13.64 1.30 101.41 
 

F1a - luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total 
Realizari 
 2020 97.57 89.35 60.16 85.92 74.34 89.00 96.53 80.08 87.47 104.00 85.06 98.19 1.047.67 
Program 2020 97.57 89.35 60.16 85.92 73.55 89.00 95.91 79.92 86.92 103.99 84.67 99.38 1.046.34 
Grad de 
realizare (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 101..07 100.00 100.65 100.20 100.63 100.01 100.46 98.81 100.13 
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       F2 –  Gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale - valoric 
  
reprezentând ponderea sumelor stinse în termen din totalul sumelor declarate de plată 
în perioada de raportare, realizat în anul 2020 a fost de 78.73%, ceea ce denotă 
realizarea în proportie de 91.54% a tintei de 86.00%. 
          Principalele motive ale realizării indicatorului sub nivelul programat constau în 
achitarea cu întârziere a obligatiilor curente declarate în termen sau achitarea 
fractionata de catre unii contribuabili, precum si în mentinerea numarului mare al 
agentilor economici aflati în incapacitate de plata. 
         Pentru cresterea gradului de conformare se actionează astfel: 

• prin asistenta fiscală de calitate s-a urmărit impulsionarea contribuabililor pentru 
conformarea la plata obligatiilor fiscale si întelegerea impozitului ca datorie  
civică; 

• îmbunătătirea activitătii desfăsurate în cadrul compartimentelor de evidenta pe 
platitor în sensul supravegherii stricte a obligatiilor declarate si neachitate la 
scadenta; 

• aplicarea ferma si consecventă a sanctiunilor legale pentru nerespectarea 
obligatiilor fiscale ale contribuabililor; 

• atentionarea debitorilor în legatura cu necesitatea achitării integrale si în termen 
a obligatiilor declarate si în legatura cu consecintele ce decurg din nerespectarea   
acestui fapt. 

               

Evolutia gradului de conformare si depunere voluntara a declaratiilor in cursul anului 2019 

% 
Indicatori – luna 

de raportare 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
F2-Gradul de 
conformare 
voluntara la 
plata obligatiilor 
fiscale(valoric) 

83.34 87.23 70.51 76.48 78.46 78.30 79.07 78.43 79.47 78.38 77.15 77.13 

   
F03 - Gradul de depunere voluntara a declaratiilor fiscale pe tipuri de 
impozite realizat în anul 2020 a fost de 96.23%, fiind depuse în termen 266.003 
declaratii fiscale conform vectorului fiscal, fata de 276.428 declaratii fiscale asteptate. 
Având în vedere tinta de 98.00%, se constată că la data de 31.12.2020, acest indicator 
a fost realizat în proportie de 98.19%. 
     
        Masurile luate pentru cresterea nivelului acestui indicator au fost: 

• transmiterea de notificări si aplicarea sanctiunilor prevazute de legislatia în 
vigoare în cazul neindeplinirii obligatiilor declarative; 

• emiterea de comunicate de presa, organizarea de întalniri de lucru cu 
contribuabilii si campanii de informare; 

• realizarea si popularizarea calendarului lunar al obligatiilor declarative. 
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Evolutia gradului de conformare si depunere voluntara a declaratiilor in cursul anului 2019 

% 
Indicatori – luna de 

raportare 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
F03-Gradul de 
depunere 
voluntara a 
declaratiilor 
fiscale, pe tipuri de 
impozite 

96.19 97.73 95.04 93.54 94.76 96.92 95.93 97.84 97.91 95.46 97.79 97.18 

 
 Diminuarea arieratelor recuperabile aflate in sold la finele anului precedent 
de raportare,  
Evolutia arieratelor in cursul anului 2020, comparativ cu anul 2019 
                                                                                                                        
mii.lei 

Buget 
Arierate la 
31.12.2019 

Arierate la 
31.12.2020 2020/2019 % 

1.Buget de stat  22,082 44,541 201.71 

2.Bugetul asigurărilor sociale de stat  10,587 22,723 214.63 

3.Bugetul Fondului Naţional Unic de   
Asigurări de Sănătate  4,101 9,103 221.97 

4.Bugetul asigurărilor pentru şomaj  123 57 46.34 

 TOTAL arierate recuperabile din care : 36,893 76,424 207.15 
       - arierate incerte + inactivi 

9,093 6,745 74.18 
      - arierate esalonate( col. 23 din 
Cap.colectare) 8,521 38,277 449.21 
       - arierate posibil de recuperat  

19,279 31,402 162.88 
  Arieratele recuperabile, înregistrate la data de 31.12.2020 în valoare de  76.424  
mii.lei, au crescut cu 107.15 % fată de cele existente la 31.12.2019  

si se compun din: 

• 73.065 mii.lei – arierate recuperabile, conform capacitătii de colectare aferente 
persoanelor juridice, fata de 33.726 mii.lei inregistrate la 31.12.2019, ceea ce 
reprezinta o crestere de  de 116.64%. 

• 3.359 mii.lei – arierate recuperabile, conform capacitătii de colectare aferente 
persoanelor fizice, fata de 3.167 mii.lei inregistrate la 31.12.2019, ceea ce 
reprezinta o crestere de 6.06%. 

• Din totalul arieratelor de 272.461 mii.lei, suma de 196.037 mii.lei 
reprezinta arierate nerecuperabile, iar 76.424 mii.lei reprezinta arierate 
recuperabile. 
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• Daca din totalul arieratelor recuperabile scadem arieratele 
contribuabililor inactivi, arieratele incerte si arieratele existente in 
inlesniri in suma totala de  45.022 mii.lei, raman arierate posibil de 
recuperat in suma de 31.402 mii.lei, acestea fiind cu 62.88 % mai mari 
decat cele existente  la 31.12.2019 .         

         In vederea reducerii arieratelor la bugetul general consolidat si a preintimpinarii 
formarii de noi arierate si pentru atingerea obiectivului stabilit,  in continuare s-au 
dispus masuri ferme in urmatoarele directii: 

• Urmarirea incasarii veniturilor prin aplicarea procedurilor de executare silita, 
constand in poprire asupra disponibilitatilor din conturile bancare precum si a 
popririi veniturilor la terti; 

• Identificarea prin toate mijloacele posibile a bunurilor mobile si imobile aflate in 
proprietatea debitorilor si aplicarea sechestrelor, precum si declansarea ori 
continuarea valorificarii la licitatie a bunurilor respective;    

• Atragerea raspunderii solidare a administratorilor societatilor , pentru debitele 
ramase neachitate. 

 
    Activitatea de colectare a creantelor fiscale și executare silita                                           

    Recuperarea creanţelor bugetare datorate bugetului general consolidat prin aplicarea 
modalităţilor de executare silită la persoane juridice  si persoane fizice sunt dupa 
cum urmeaza:  

        2019  2020  

   Nr. Valoare Nr. Valoare  

Somatii comunicate  
14.531 106.796.578 4.437 34.613.988 

 

Incasari din plati dupa comunicarea somatiilor  14.288 35.948.526 8.876 13.724.366  

        

Popriri conturi bancare  4.963 28.564.963 564 4.696.750  

Incasari popriri conturi bancare  4.852 10.062.487 2.953 3.613.265  

        

Popriri terti  4.992 25.005.272 764 2.992.468  

Incasari din popriri terti  1.703 1.963.837 580 518.020  

        

Sechestre bunuri mobile  238 8.366.835 179 3.914.076  

Valorificari bunuri mobile  15 197.220 5 71.833  

        

Sechestre bunuri imobile  97 7.662.531 58 5.083.188  

Valorificari bunuri imobile  2 153.950 0 0  

Total măsuri executare silită aplicate 24.821 176.396.179 6.002 51.300.470  

Total incasari din executare silita 20.860 48.326.020 12.414 17.927.484  
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     La nivelul administratiei judetene se analizează lunar situaţia marilor restanţieri din 
cadrul fiecărei administraţii, motivele care au dus la intrarea în topul restanţierilor, 
precum şi modalităţile care trebuie întreprinse pentru recuperarea creanţelor.  
     Astfel, la sfarsitul anului 2020, situatia esalonarilor la plata este prezentata in tabelul 
de mai jos:  

  

Explicatii Nr. agenti 

Arierate 
totale 

esalonate 
inclusiv 

dobanzi pe 
perioada 

esalonarii 

Incasari 
prin rate 

de 
esalonare  

Sold ramas 
de incasat 

inclusiv 
dobanzi pe 
perioada 

esalonarii 

Suma ramasa 
de plata dupa 

pierderea 
esalonarii 

I. Total esalonari din 
care : 

337 24.555,50 347,03 13.654,76 483,40 

1. ÎN DERULARE 219 19.144,66 346,65 13.654,76   
                                        

juridice 150 17.793,31 319,37 12.935,18   
         fizice 69 1.351,36 27,28 719,58   

2. FINALIZATE 88 4.093,13 0,38     
                                        

juridice 47 3.581,60 0,00     

         fizice 41 511,53 0,38     

3. PIERDUTE 30 1.317,70 0,00 0,00 483,40 
                                        

juridice 21 1.277,85 0,00 0,00 460,54 

         fizice 9 39,86 0,00 0,00 22,86 
   
         Din totalul  de  337 agenti economici care au beneficiat de esalonari la plata pana 
la sfarsitul lunii decembrie 2020, 30 dintre ei nu au reusit sa respecte conditiile 
prevazute  de  legislatie, acestia pierzand  definitiv esalonarea, motiv pentru care s-a 
reluat procedura de executare silita urmand procedura de valorificare a garantiei , cu 
exceptia celor care  nu se incadreaza in alin.13 art.9 OUG 29 / 2011.           
  Totodata, in colaborare cu A.I.F. prin furnizarea de date si informatii, care sa 
duca la o mai buna selectare in control a agentilor economici cu risc ridicat de evaziune 
fiscala , s-a actionat pentru cresterea gradului de incasare a sumelor atrase suplimentar 
in urma inspectiilor.        
                  
    
 Activitatea Registrul Contribuabili 

 Contribuabili administrati 
 

•  Structură contribuabili administraţi în anul 2020  la nivelul 
 A.J.F.P. Covasna: 
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  2019 2020 
Număr persoane juridice, din care:  9747 9991 
    - Sedii centrale 9356 9526 
    - Sedii secundare 391 465 
Număr persoane fizice, din care: 7302 7483 
Număr persoane fizice autorizate, în următoarea 
structură: 

7302 7483 

   - Nr. persoane fizice care desfăşoară activităţi 
economice în mod independent 

5207 5430 

    - Nr. persoane fizice care exercită profesii 
libere 

1341 1381 

    - Întreprinderi individuale 476 395 
    - Întreprinderi familiale 278 277 
Numar persoane fizice care desfăşoară activităţi 
economice în mod independent pe C.N.P.(gotica) 

91622 68207 

Număr instituţii publice  268 269 
Total contribuabili administraţi 108671 85681 

 
• Contribuabilii (sedii centrale) administrati in anul 2020 faţă de 
anul 2019 se prezintă în următoarea structură: 

 

      Număr contribuabili / 
Unitate Fiscală 

IP 2019 IP 2020 PF 2019 PF 2020 PJ 2019 PJ2020 

A.J.F.P. Covasna 268 269 7302 7483 9747 9991 
 
IP= instituţii publice, PF= persoane fizice, PJ = persoane juridice 
 

• Activitatea de administrare a contribuabililor: 
 

Structura contribuabililor înregistrati conform vectorului 
fiscal la 31.12.2020 AJFP  Covasna 

Contribuabili platitori de impozite si taxe, din care: 10393 

Platitori de impozit pe profit 2818 

Platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor 6193 

Platitori de TVA  3509 

Platitori de impozit pe veniturile din salarii si asimilate 5057 

 
 

• Situaţia numerică a contribuabililor declaraţi inactivi la 31.12.2020, conform art. 
92 din  Codul de procedura fiscală cu modificările şi completările ulterioare:  
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Judeţ  Inactivi Total 
Reactivări 

Respingere 
Reactivări 

Îndreptare eroare 
materială 

Inactivi Din care Radiaţi    

A.J.F.P 
Covasna 

487 86 87 11 0 

 
•  Situaţia numerică privind numărul de declaraţii gestionate, depuse în anul 

2020,  
 pe tipuri de declaraţie (100, 112, 300)  

       
Unitatea Fiscală D 100 D112 D300 

A.J.F.P. Covasna 30258 57857 29517 
 
     din care depuse electronic: 
 

Unitatea Fiscală D 100 D112 D300 
A.J.F.P. Covasna 28239 56762 27176 

 
 Rambursari TVA 2020 

 

Rambursarea 
TVA (LEI) 

Nr. 
deconturi 
cu optiune 

de 
rambursare 
depuse in 
anul 2020 

Suma solicitata 
la rambursare 

Nr. 
deconturi  

solutionate 
in anul 
2020 

Suma 
solicitata la 
rambursare 

Suma 
rambursata 

efectiv in 
anul 2020 

A.J.F.P. 
COVASNA 1.095 60.154.311 1.057 58.961.527 27.816.869 

 
 Activitatea de asistenţă pentru contribuabili 

   Pentru asigurarea unui serviciu public de calitate funcţionarii publici din cadrul  

Biroului  Asistenţă pentru Contribuabili sunt conştienţi că au obligaţia de a avea un 

comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa 

administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea contribuabililor în integritatea şi 

eficacitatea instituţiei publice.  

 Principalele obiective sunt: 

• Promovarea unei asistenţe moderne şi asigurarea transparenţei în relaţiile cu 

contribuabilii. 

• Eficientizarea activităţii prin asigurarea de spaţii adecvate, destinate  asistenţei 

contribuabililor, dotări corespunzătoare şi a personalului specializat. 

• Îndrumarea prin mijloace specifice a contribuabililor în aplicarea legislaţiei fiscale. 

• Pregătirea şi perfecţionarea personalului în domeniul specific de activitate. 

 Activitatea de asistenţă a contribuabililor cuprinde următoarele:  
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• asigură acordarea asistenţei contribuabililor în mod permanent- răspunsuri în 

scris la întrebarile formulate de către contribuabili; răspunsuri prin e-mail şi 

telefonic la întrebările acestora; 

• asigură, îndrumarea prin mijloace specifice a contribuabililor în aplicarea 

legislaţiei fiscale şi a prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri; 

• urmăreşte încurajarea conformării voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea 

serviciilor aferente acestora menite să faciliteze îndeplinirea obligaţiilor fiscale. 

         Personalul cu atribuţii în domeniul asistenţei contribuabililor îsi concentrează 

activitatea în direcţia transmiterii informaţiilor solicitate. Prin comportamentul lor 

funcţionarii din cadrul serviciilor de asistenţă răspund solicitarilor într-o manieră 

pozitivă, confidentă, cu răbdare şi profesionalism. Dovedesc tot timpul profesionalism în 

comportament şi comunicare, fiind disponibili să ajute contribuabilii pentru rezolvarea 

solicitărilor lor.  

       Pentru atingerea obiectivelor pregătirea profesională a personalului care acordă 

asistenţă în domeniul fiscal este o preocupare permanentă.  

În acest sens pe lângă urmărirea şi studierea zilnică a tuturor modificărilor în 

domeniul fiscal, personalul participă la acţiuni de instruire şi formare profesională 

continuă. 

     2019 2020 Evoluţie % 
Număr adrese soluţionate 276 220 80 
Număr răspunsuri prin e-mail 246 203 83 
Număr apeluri telefonice 1057 2744 259 
Număr întâlniri de lucru cu contribuabilii 13 3 23 
Număr articole şi comunicate de presa editate 82 49 60 
Număr participări la emisiuni radio şi TV 124 74 60 
Număr conferinţe de presă organizate 0 0 0 
Programe ajutătoare puse la dispoziţia 
contribuabililor pentru facilitarea îndeplinirii 
obligaţiilor fiscale, de către ANAF 

240 240 100 

            

    Menţionam că toate adresele primite în anul 2020 au fost soluţionate în termen legal. 

Printre bunele practici în activitatea de asistenţă şi servicii pentru contribuabili, 

amintim: 

➢   - acordarea asistenţei prin e-mail în cadrul  unui produs informatic, elaborat de 

Direcţia Generală de Tehnologia Informaţiei din cadrul ANAF,  numit „ Formular  de 

contact ”, ce permite arondarea şi gestionarea automată a solicitărilor primite prin e-

mail pe portalul ANAF; 

➢  - lansarea de către ANAF, a unui nou serviciu online, numit „ Spatiul Privat 
Virtual”, disponibil atât persoanelor fizice, direct sau prin împuternicit cât şi 
persoanelor juridice sau entităţilor fără personalitate juridică prin reprezentant legal, 
prin reprezentant desemnat sau prin împuternicit.  

    Instruirea personalului nominalizat din cadrul organelor fiscale locale,  

pentru completarea  şi/sau depunerea, declaraţiei unice privind impunerea 

veniturilor persoanelor fizice, precum şi înregistrarea în Spaţiul Privat Virtual 
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a persoanelor fizice. conform Ordinului comun al Ministerului Finanţelor 

Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

1938/4735/2018.   

 

 Activitatea de Inspecţie Fiscală 

      Obiective : 
Acţiunile de inspecţie fiscală au vizat, prioritar, contribuabilii cu potenţial de 

evaziune şi fraudă fiscală ridicat, selectaţi în baza analizei de risc, astfel: 

• Societăţi comerciale care au înregistrat pierderi (societatile comerciale din 
sectorul construcţiilor , comerţului, transporturi etc); 

• Contribuabili care au raportat T.V.A. de recuperat şi nu l-au solicitat la 
rambursare; 

• Societăţi care au efectuat tranzacţii cu firme aflate în inactivitate şi/sau în 
insolvenţă; 

• Contribuabili cu neconcordanţe achiziţii si livrări - Declaraţia 394 

• Contribuabili care înregistrau stocuri ridicate de mărfuri raportat la cifra de 
afaceri. 

 
INSPECŢIE FISCALĂ                                                                 2020 2019 

1 Număr acţiuni de inspecţie fiscală persoane fizice si juridice 397 540 

2 Sume suplimentar atrase pe total şi pe categorii de venituri 
(mii lei) 

65083,002 85082,565 

3 Diferenţe, din care: 65058,502 85072,095 
4 impozit pe profit 1540,776 1894,657 
5 Venituri microintreprinderi 106,396 161,248 
6 Impozit pe venit persoane fizice 268,849 638,222 
7 TVA 3758,477 3681,791 
8 TVA persoane fizice 379,222 643,708 
9 Impozit de natura salariala 10382,010 17597,538 

10 Impozit nerezidenti 0 0 
11 Impozit dividende 162,341 522,428 
12 contribuţii de asigurări sociale 32456,561 281,942 
13 contribuţii de asigurări de şomaj 352,964 1389,573 
14 contribuţii de asigurări sociale de sănătate 13357,875 17272,092 
15 Alte impozite 2293,031 735,907 
16 Sume suplimentare stabilite drept accesorii 0 0 
17 Accesorii persoane juridice 0 0 
18 Accesorii persoane fizice 0 0 
19 Amenzi 24,500 10,470 
20 Amenzi persoane juridice 24,500 10,470 
21 Amenzi persoane fizice 0 0 
22 Confiscări 0 0 
23 Număr cazuri transmise organelor de urmărire penala în 

vederea continuării cercetărilor 
3 10 
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24 Numărul amenzilor contravenţionale aplicate 4 2 
25 Numar amenzi persoane juridice 4 2 
26 Numar amenzi persoane fizice 0 0 
27 Numărul contribuabililor propuşi a fi declaraţi inactivi 0 4 
28 Numărul deconturilor negative de TVA soluţionate ca urmare a 

controalelor efectuate 
151 87 

*Număr acţiuni de inspecţie fiscală (PJ-149 inspecţii parţiale, şi 78 controale inopinate, CFL si 
controale incrucisate; PF -125 inspectii partiale si 45 controale inopinate , cfl si controale 
incrucisate) 
            În exercitarea atribuţiilor stabilite prin Legea 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală aparatul de specialitate al A.J.F.P. Covasna a efectuat în anul 2020, 
397 acţiuni de inspecţie fiscală  precum şi controale inopinate, la persoane juridice şi 
persoane fizice. 
         Rezultatele obţinute în anul 2020, urmare inspecţiilor fiscale se concretizează în: 

• atragerea la bugetul de stat a unor venituri suplimentare în sumă de 
65083,002 mii lei reprezentând: 

• diferenţe de impozite şi taxe. 65058,502 mii  lei (din care 64149,626 
mii lei persoane juridice si 908,876  mii lei persoane fizice) 

• accesorii aferente acestora. 0 lei 

• amenzi contravenţionale 24,500 mii lei (din care 24,500 mii lei 
persoane juridice si 0 mii  lei persoane fizice) 

• respingerea sumei de   682,358 mii  lei de la rambursarea TVA 
solicitată de agenţii economici; 

      Din cele 270  rapoarte de inspectie fiscala , încheiate în anul 2020, la un nr. de 12 
au fost contestate deciziile de impunere(8 DI la persoane juridice si 4 DI la persoane 
fizice). 
      Gradul redus de contestare a actelor de control evidenţiază respectarea  
metodologiei de inspecţie fiscală şi a prevederilor legislaţiei fiscale, pe de o parte, iar pe 
de altă parte înţelegerea de către contribuabil a datoriei civice privind participarea la 
susţinerea cheltuielilor publice ale statului.   
 
 Activitatea juridică 2020 

 

Număr de dosare pe rolul instanţelor, total, din care: 731 
1.contencios administrativ 147 
2.cercetare, urmărire sau judecată în materie penală 147 
3.plângeri contravenţionale 21 
4.insolvenţă 218 
5.legea nr. 31/1990 cereri de numire lichidatori formulat in baza art.237, alin 7 20 
6.litigii muncă 4 
7.alte cauze 174 
Număr cauze câştigate definitiv şi/sau irevocabil 171 
Număr cauze pierdute definitiv şi/sau irevocabil 86 
Valoarea debitelor aferente societăţilor comerciale aflate în insolvenţă (.lei) 167854500,03 

  
 
1. Numar de dosare pe rolul instantelor, total  731 din care: 

➢ contencios administrativ ……........................................... 147 dosare 
➢ cercetare, 

urmarire sau judecata in materie penala: ...........147 dosare 
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➢ plangeri contraventionale: in anul 2020 s-au instrumentat un numar de 21 dosare 
➢ insolventa: in cursul anului 2020 s-au instrumentat un numar de …218 cauze  
➢ lichidari voluntare: 20 dosare; aceste cauze  au caracterul unor proceduri 

necontencioase, cererile fiind de competenta Oficiului Registrului Comertului de pe 
langa Tribunalul Covasna. 

➢ litigii de 
munca …………..................................................  4 cauze 

    Alte cauze:   174 - in aceasta categorie sunt incluse: 
➢ contestatii la executare…...............................…..........       81 cauze 
➢ civile :  89 cauze;  din aceasta categorie de dosare au ca obiect aplicarea Legii nr. 

10/2001, revendicarile mobiliare si imobiliare, dobandirea dreptului de proprietate prin 
uzucapiune, succesiuni vacante, partaj judiciar, pretentii, actiuni de constatare, 
rectificari de CF; 

➢ diverse:  
............................................................................. 4 dosare 

2. Din numarul total de 731 cauze in cursul anului 2020 au fost : 

• castigate definitiv si/sau irevocabil  ……………………………. 171 cauze 

• pierdute definitiv si /sau irevocabil  ………………………….     86 cauze 

• au ramas pe rol un numar de ….................................................    474 cauze 
3. Sume incasate de catre organele fiscale in cadrul procedurilor de insolventa, reorganizare 
judiciara, faliment si lichidari, inclusiv lichidari voluntare:   16.900.165,84 lei din care suma de 
1.000.601 lei a fost incasat in cursul anului 2020. 
4. Acordarea aviz pentru legalitate – 632 avize 
5. Acordarea de consultanta juridica/opinii – 22 cauze 
 
 Relatii cu Institutia  Prefectului 

         Seful de administratie, in calitate de membru de drept in cadrul Colegiului 
Prefectural a participat la toate sedintele convocate si a prezentat  analiza privind 
Stadiul realizarii actiunilor si masurilor din Programul de dezvoltare economica si sociala 
pe anul 2020, precum si Programul de masuri si actiuni specifice domeniului fiscal pe 
anul 2020. 
           In cadrul Comisiei de Dialog Social persoana desemnata a participat la toate 
sedintele convocate, aducandu-si aportul in situatiile si problemele ridicate privind  
impozitele si taxele, ori  privind prevederile bugetare. 

 
 Relatii cu alte Institutii  

          Există o bună colaborare cu Institutia Prefectului, primariile, Consiliul Judetean, 
Curtea de Conturi, Poliţie, Parchet,  sau cu alte instituţii ale statului cu privire la 
solicitările acestora pentru verificarea contribuabililor la care au fost constatate abateri 
cu consecinţe financiar fiscale. 
          De asemenea, potrivit măsurilor luate de către conducerea ANAF de includere a 
acestor solicitări în programul de activitate numai cu aprobarea prealabilă a conducerii 
DGIF din cadrul ANAF, se asigură şi o păstrare a independenţei inspectiei fiscale. 
 
 
 COOPERARE CU ADMINISTRAŢII  FISCALE DIN ALTE  STATE 

          Compartimentul  de cooperare administrativa si schimb de informatii din cadrul  
Serviciului  de Informaţii Fiscale asigură  realizarea la nivel teritorial ,a atribuţiilor ce 
revin ANAF pe linia cooperării administrative si a schimbului de informaţii cu celelalte 



22 
 

State in domeniul TVA si al impozitelor directe si pe linia culegerii si valorificării 
informaţiilor necesare in scopul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale. In acest scop: 

• s-au furnizat 121 de rapoarte din baza de date VIES , privind tranzacţiile IC 
operatorilor economici programate pentru  verificare la initiativa proprie a AIF 
sau ca urmare a propunerilor SIF.  

• serviciul  a analizat contribuabilii din aplicaţia VIES conform procedurii 
operaţionale in cooperarea administrativă cu statele membre UE in domeniul 
taxei pe valoare adaugată P.O.-46.04-5.2.(2).2. a) -analize proprii ,în urma 
căreia au fost propuse 31 societati pentru   efectuarea unor controale inopinate 
pentru a se stabili statutul acestora de firme fantoma sau daca exista suspiciuni 
de frauda. 

• au fost valorificate şi analizate  informaţiile spontane  primite de la Serviciul 
Central de Legaturi  în urma căreia au fost propusi 2 contribuabili pentru pentru   
efectuarea unor controale inopinate . 

• au fost valorificate informatiile  primite de la DGIF privind veniturile obtinute de 
persoanele rezidente din Romania conform Directiva 2003/48/CE care urma 
analizei au fost transmise către Administratia   Fiscala a  Municipiul Sfantu 
Gheorghe , Serviciului  Fiscal Municipal  Targu Secuiesc  si Serviciul Fiscal 
Orăşenesc Baraolt  in vederea gestionarii  acestora 

• au fost  furnizate 14 rapoarte la solicitarea Serviciului  de Investigare a 
Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean COVASNA ,  
 

• În urma implementarii aplicatiei AEOI , rezultatele parţiale primite de la    
persoanele desemnate ca punct de contact din cadrul  Administratiei   Fiscale a  
Municipiul Sfantu Gheorghe , Serviciului  Fiscal Municipal  Targu Secuiesc  si 
Serviciul Fiscal Orăşenesc Baraolt , au fost valorificate in baza de date . 

• În urma implementarii aplicatiei AEOI au fost transmise  catre persoanele 
desemnate ca punct de contact din cadrul  Administratiei   Fiscale a  Municipiul 
Sfantu Gheorghe , Serviciului  Fiscal Municipal  Targu Secuiesc  si Serviciul Fiscal 
Orăşenesc Baraolt ,datele  descarcate criptate , conform procedurilor primite cu 
ocazia participarii la cursul  susţinut de catre specialistii din cadrul ANAF Directia  
Generala de Informatii Fiscale  , in vederea gestionarii  acestora 

• Prin SCL  s-a transmis  o   solicitare  de informaţii tip SCAC 2004  către SM   

• Au fost  soluţionate 2 solicitări de informaţii suplimentare  de  tip SCAC 2004 
primite  pe  baza art.7 din Regulamentul Uniunii Europene nr.904/2010 al 
Consiliului , potrivit procedurii de soluţionare  a solicitărilor de informaţii primite 
din alte state  

• in domeniul impozitelor directe in anul 2020 a fost transmisa  o solicitare , in 
baza procedurii operaţionale PO 46.05 la solicitarea Activităţii de Inspecţie Fiscală  
a judeţului Covasna. 

• s-au intocmit 2 rapoarte cuprinzand 11 societati unde s-au identificat 
neconcordante referitoare la informatiile privind baza de impozitare rezultata din 
situatile financiare anuale cu cele declarate prin Declaratile 100 și 205 
 

• a fost efecuată o analiză a contribuabililor cărora în cursul anilor 2018 și 2019 le-
a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316, al. 11, lit. a-e Cod 
fiscal şi care nu au depus Decontul special de taxa (D311) prevăzut la art. 324, 
al. 10 Cod fiscal, fiind selectaţi 72 contribuabili. 
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     PROGRESE PROCEDURALE PRIVIND ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE 
FISCALĂ 

 Administrarea on-line. 

 S-a implementat modul de lucru de la distanță pentru toți angajații STI – prin 
conexiune remote prin Cisco Anyconnect- în acest mod având acces total asupra stației 
de lucru de la serviciu de la calculatorul de acasă. S-a configurat accesarea poțtei Lotus 
pentru toți utilizatorii din  AJFP Covasna pentru a facilita lucrul de la domiciliu. 
 S-a extins modul de lucru online pentru toți contribuabilii, oferind acces lărgit 
prin SPV atât persoanelor fizice cât și juridice. 
 S-a extins utilizarea sistemului PATRIMVEN prin care UAT-urile au acces la datele 
fiscale ale contribuabililor din zona lor. Ministerul Finantelor Publice prin intermediul 
firmelor specializate a continuat promovarea emiterii certificatelor digitale necesare 
utilizării serviciilor online precum și a semnării şi depunerii declaraţiilor on-line.   
         Aceste certificate  respectă  toate cerinţele necesare utilizării în condiţii de 
maximă securitate şi confidenţialitate. Certificatele emise de aceştia sunt recunoscute 
de către Ministerul  Finantelor Publice  în urma unor proceduri de verificare şi 
înregistrare. Modificarea calitativă se referă la aplicarea de noi tehnologii + documente 
inteligente în format pdf, care asigură atât confidenţialitatea şi nealterarea informaţiilor, 
cât şi o independenţă faţă de sistemele clienţilor - practic asigurând o portabilitate 
ridicată. 
      În anul 2020 s-a continuat cu  efectuarea plăţilor on-line pentru contribuabili 
persoane fizice în cadrul ghişeului electronic virtual de la adresa www.ghiseul.ro, 
numărul persoanelor care au deschis conturi a crescut semnificativ . Folosind acest cont 
şi cardul de credit personal  se pot plăti on-line obligaţiile fiscale, deschiderea şi 
utilizarea contului fiind gratuită. Dovada efectuării plăţii se obţine prin e-mail , în format 
pdf. S-a extins utilizareaaplicaţiei de spaţiu privat virtuall (SPV) destinat persoanelor 
fizice,prin care se pot reduce simţitor traficul de la ghişeele AJFP. 
         Prin intermediul portalului admin.portal se asigură asistenţă online pentru 
persoane fizice şi juridice, numărul solicitărilor rezolvate pe această cale crescînd de la 
lună la lună. S-a simplificat asistența online prin Suport-CNIF, link disponibil pe fiecare 
stație de lucru 
 

Creşterea operativităţii şi reducerea timpilor de aşteptare. 
 
         S-a optimizat circuitul documentelor din cadrul A.J.F.P. Covasna, dar această 
optimizare a fost însoţită şi de optimizarea accesului contribuabililor la diversele servicii 
publice oferite. Amplasarea ghişeelor urmăreşte circuitul natural parcurs de contribuabili 
pentru rezolvarea problemelor. Accesul contribuabililor este îndrumat şi de panouri de 
mari dimensiuni, cu explicarea ordinii şi a locului de desfăşurare a diferitelor servicii. 
        S-a realizat programarea accesului fizic la serviciile de asistență prin programare 
online- cu respectarea măsurilor de distanțare socială. Se utilizează în continuare 
sistemele de gestionare a cozilor , se poate realiza monitorizarea timpilor de aşteptare 
şi de deservire a contribuabililor. Sistemul de gestionare a cozilor este implementat și în 
cadrul SFM Târgu Secuiesc și SFO Baraolt. 
          S-a  extins utilizare sistemului SIDOC pentru registratură, precum şi Ghişeul Unic 
de acces la serviciile oferite de AJFP. 
          S-a modificat programul de lucru, astfel încât să satisfacă într-o măsură mai 
mare necesităţile contribuabililor. S-au alcătuit echipe minimale, care prin prezența 
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fizică pot asigura continuitatea activității și în condițiile pandemiei. Echipele sunt 
prezente cu o alternanță săptămânală 
 S-au realizat achiziții de servere locale,  prin DGRFP Brașov. În acest sens s-a 
reușit schimbarea serverului de producție din cadrul AJFP Covasna, atât la unităţile de 
administrare  cât şi la trezorerie. Aceste echipamente contribui la reducerea timpilor de 
așteptare mai ales în cazul proceselor complexe, de analiză, sau de mișcare a 
volumurilor mari de date (închidere zi/lună, capacitate de colectare, diverse situații). 
 S-au achiziţionat şi servicii de tipărire prin închiriere de  imprimante 
multifuncţionale, acoperiind nevoile de tipărire , scanare şi copiere.  Ghişeele din cadrul 
administraţiilor şi trezoreriilor dispun de cititoare de coduri de bare bidimensionale, 
care elimină posibilitatea erorilor de operare şi scad timpul necesar introducerii datelor. 
  S-a îmbunătăţit în continuare procesul de publicare a diferitelor anunţuri pe 
site-ul Ministerului Finantelor Publice. 
     S-a asigurat program prelungit pentru deservirea clienţilor prin asigurarea 
funcţionării ghişeelor  până la orele 18, iar în cazuri excepţionale deschiderea şi în 
cadrul zilelor de sfârşit de săptămână. 
         Interoperabilitatea cu alte institutii (casele de asigurari,politie, Cadastru, Primării 
etc) se face cu un volum crescut de informţii schimbate. 
 

Îmbunătăţirea sistemului de comunicaţii 
 
  În anul 2020 s-a continuat trecerea de la mediul de lucru descentralizat, fără un 

control al accesului la resursele ANAF, la un mediu de lucru cu administrare centralizată 
şi simplificată, un nou mediu ce permite autentificarea unitară, securizarea accesului 
utilizatorilor şi aplicarea de politici – standarde – de securitate pentru toţi utilizatorii, 
folosind arhitectura Active Directory. S-a generalizat utilzarea sistemului antivirus, 
Bitdefender, administrat central. 
        Ministerului Finantelor Publice. in anul 2020 s-a continuat cu extinderea benzilor 
de comunicaţii- furnizorul de servicii fiind in continuare STS-ul. S-a făcut extinderea 
benzii de comunicații de la AJFP Covasna din Sf.Gheorghe . În prezent dispunem de 
comuncaţii sigure şi de viteză mare (10 Mbps) cu toate structurile din judeţ, prin 
conexiuni redundante (RDS şi UPC)  Aceste comunicaţii oferă o serie de avantaje 
referitoare la modul de administrare şi utilizare a bazelor de date , cum ar fi: 

• Posibilitatea monitorizării sistemelor, dar mai ales a serverelor din cadrul 
Administraţiilor operative de către personalul  din cadrul Serviciului de 
Tehnologia Informaţiei din cadrul A.J.F.P. 

• Se pot asigura intervenţii de la distanţă pentru rezolvarea unor incidente sau 
intervenţii necesare bunei funcţionări a aplicaţiilor. Se poate urmări realizarea 
modificărilor de aplicaţii, în concordanţă cu măsurile legislative. 

• Transmiterea situaţiilor zilnice aferente încasărilor din trezorerie,  realizarea de 
evidenţe analitice ce permit efectuarea diverselor situaţii la zi la nivelul întregului 
judeţ. 

• Transmiterea situaţiilor referitoare la obligaţiile de plată şi la gradul de realizarea 
a încasărilor aferente, situaţia execuţiei bugetului, situaţia colectării diferitelor 
venituri. 

• Săptămanal, sau chiar mai des se pot actualiza datele referitoare la dosare 
fiscale, la vectorul fiscal, sau datele referitoare la modificări efectuate la registrul 
comerţului. 
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• Asigurarea accesului controlat  (numai vizualizare) la evidenţa operativă a 
plătitorilor arondaţi la oricare administraţie din judeţ, pentru personalul din 
cadrul echipelor de control. 

• Toate staţiile de lucru conectate la Intranetul din cadrul A.J.F.P. Covasna 
beneficiază de acces la baza de date cu legislaţie (aplicaţia Legis şi Monitoarele 
Oficiale în format electronic pdf). 

• a fost extinsa reteaua  intranet 
• s-au elimintat switchurile mici din birouri, simplificand astfel topologia retelei 

 
 Migrarea aplicaţiilor pe tehnologii noi, mai performante 

 
          Aplicatia  de  Gestiunea declaratiilor de impozite si taxe ( DECIMP)  s-a extins la 
toate tipurile de declaraţii, prin incarcarea fisierelor rezultate in urma depunerii 
formularelor utilizand  serviciul  electronic E-Guvernare sau portalul ANAF. Pentru a 
satisface solicitările contribuabililor s-a extins cadrul de asistență oferit contribuabililor, 
și prin interacțiuni directe la ghișeu, fiind posibil în cazuri extraordinare și depunerea 
asistată la ghișeu a declarațiilor. 
  În  anul 2020 nu s-a realizat migrărea aplicaţiilor pe tehnologia Oracle 11G- 
bazata pe servere centralizate la nivelul DGTI Bucureşti, sistemul SIACF fiind în 
suspans. Aplicaţiile legate de activitatea de inspecţie fiscală şi resurse umane au fost 
trecute pe servere centrale în întregime. 
 Aplicaţiile  Registrul contribuabililor, Registrul Operatorilor Intracomunitari 
(R.O.I.) au fost extinse păstrând o strînsă legatură cu informaţiile de la ONRC.    
 S-a continuat utilizarea noului sistem pentru  declaraţiile persoanelor fizice 
declaraţia unică. 
 Cresc sarcinile persoanelor implicate în menţinerea în stare de funcţionare a 
sistemului de comunicaţii, precum şi asigurarea unui sistem de management al 
identităţii utilizatorilor, a modului de accesare a reţelelor, precum şi optimizarea 
diferitelor forme de trafic.  

• s-a implementat aplicatiile de administrare fiscala la legislatia curenta 

• s-a implementat trimiterea actelor de administrare fiscala atat la persoane fizice 
cat si la juridice prin unitatea de imprimare rapida (somatii, decizii de calcul 
accesorii, notificari pentru nedepunerea declaratiilor, instiintari privind stingerea 
creantelor fiscale, popriri bancare infiintate, ridicare popriir etc) 

• s-a trecut la un nou program de administrare a inventarierii  (mijloace fixe si 
obiecte de inventar) – implementat atat la nivel local cat si la nivel central 
(partial), astfel imbunatatind tinerea evidentei  echipamentelor IT, a mijloacelor 
fixe si mobile (mobilier, autoturisme etc.) 

• s-a trecut la depunerea on-line a tuturor declaratiilor  la persone juridice 
 

 Au fost implementate sistemele informatice  pentru realizarea 
imbunatatirii asistentei contribuabilului. 

           Activitatea de îndrumare şi asistenţă pentru contribuabili include soluţionarea 
solicitărilor transmise de contribuabili, conform procedurilor legale, atât prin intermediul 
corespondenţei cât şi telefonic, precum şi electronic la adresa de email 
admin.portal@mfinante.gov.ro . 
Sistemul de asistență pentru angajații interni se realizeaza prin sistemul Helpdesk-
Bomgar, cu suportul specialiștilor locali și  de la CNIF. 

mailto:admin.portal@mfinante.gov.ro
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Pentru aplicarea unitară a prevederilor legislative în domeniul fiscal, solicitările 
contribuabililor prin  e-mail sunt analizate şi încadrate în prevederile legislaţiei fiscale, în 
vederea formularii raspunsurilor către aceştia. În cazurile complexe, nereglementate în 
suficientă măsură în cadrul actelor normative, se solicită punctul de vedere al direcţiilor 
de specialitate, după caz, astfel încat răspunsurile formulate să fie bine fundamentate şi 
să satisfacă necesităţile de informare ale contribuabililor. 

       Greutăţi intampinate in cursul anului 2020 
        Principala problemă în anul 2020 a fost asigurarea serviciilor specifice în condițiile 
pandemiei de COVID19. S-a desfășurat activitatea prin echipe ce s-au schimbat 
săptămânal pentru a minimiza condițiile de răspândire a virusului. De multe ori a trebuit 
să depăsim plafonul de prezență de 30%, dar ne-am încadrat în maxim 50% de 
personal prezent, restul efectuând muncă de la distanță, de la domiciliu prin conexiuni 
remote către rețeaua ANF. S-a acordat asistență specifică pentru toți angajații AJFP 
pentru a putea defășura activitatea în condiții de maximă securitate. 
      Au fost greutăţi datorate în special  lipsei de contracte de service pe echipamentele 
de comunicații, servere, și pe sistemele de alimentare cu energie electrică. În cursul 
anului 2020 s-a finalizat procesul de modernizare a rețelelor electrice din Baraolt și 
Tg.Secuiesc. De multe ori lipsa spaţiului de stocare pune probleme în arhivarea 
documentelor , a diferitelor manevre , a mailurilor. Aceste probleme s-au rezolvat odată 
cu punerea în funcţiune a noilor servere de fișiere, achiziționate în 2019 și 2020. 
       Formarea profesională nu ţine pasul cu dinamica schimbărilor din domeniul IT, în 
ultimul an nu s-a organizat nici un curs de specialitate în domeniu,  şi aceste cursuri nu 
se pot organiza din resurse proprii, neavând personal calificat pentru acest lucru. 
Deasemenea contactele fizice au fost eliminate total, nefiind organizate cursuri cu 
prezență fizică. 
     Aplicaţiile centralizate prezintă un risc de funcţionalitate datorat dependenţei de 
resursele centrale şi de gradul de încărcare a liniilor de comunicaţii. De multe ori timpii 
de acces la diferite aplicaţii ( de ex. cele accesibile prin fiscnet) este nejustificat de 
mare. 
      
     SINTEZA ACTIUNIILOR PROPUSE PENTRU ANUL 2020,  PENTRU 
REALIZAREA ÎN JUDEŢUL COVASNA A OBIECTIVELOR CUPRINSE ÎN 
PROGRAMUL DE GUVERNARE 

• Axele prioritare ale politicii de administrare fiscală vizează trei direcţii mari de 
acţiune:  
I. combaterea evaziunii fiscale, precum şi a oricăror alte forme de evitare a 

declarării şi plăţii obligaţiilor fiscale;  
II. creşterea eficienţei şi dinamicii colectării, concomitent cu reducerea costului 

unui leu colectat;  
III. încurajarea conformării voluntare, pentru asigurarea unei colectări rapide, la 

costuri reduse.  
 

• Cresterea gradului de colectare a veniturilor la bugetul general consolidat al   
statului si eficientizarea administrarii veniturilor: 

• crestere gradului de depunere voluntara a declaratiilor si de plata a 
obligatiilor in termenul legal - generalizarea depunerii on-line a 
declaratiilor fiscale; 

• cresterea gradului de recuperare a creantelor  bugetului general 
consolidat prin conformare voluntara – monitorizarea permanenta a 
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contribuabililor care inregistreaza restante la bugetul general 
consolidat, aplicand masuri ferme de executare silita; 

 

• Cresterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor prin: 
❖ asistentă fiscală de calitate destinată impulsionării conformarii la plata 

                          obligatiilor fiscale si întelegerii impozitului ca datorie civică; 
❖ îmbunătătirea activitătii desfăsurate în cadrul compartimentelor de 

evidentă pe plătitor în sensul supravegherii stricte a obligatiilor 
declarate si neachitate la scadentă; 

❖ aplicarea fermă si consecventă a sanctiunilor legale pentru 
nerespectarea obligatiilor fiscale ale contribuabililor; 

• atentionarea debitorilor în legătură cu necesitatea achitării integrale si 
în termen a obligaiilor declarate si în legătură cu consecintele ce 
decurg din nerespectarea acestui fapt. 

• eficientizarea structurii organizatorice prin redistribuirea personalului, 
anticipând reorganizările care urmează a se realiza la nivelul unor 
structuri apartinand directiei; 

• dezvoltarea modalitatii de depunere electronica a declaratiilor; 
➢ dezvoltarea unor noi aplicatii informatice, în scopul cresterii eficientei 

procesului managerial si pentru a oferi informatii utile personalului care 
desfasoară activitate de inspectie fiscală si executare silita; 

➢ dezvoltarea sistemului de control managerial al institutiei si elaborarea 
de noi proceduri ; 

 

• Reducerea nivelului arieratelor existente si prevenirea formarii de noi arierate 
prin: 

• intensificarea actiunilor de executare silita, concomitent cu instituirea 
măsurilor asiguratorii; 

• luarea măsurilor necesare în cazul arieratelor cu vechime, pentru care 
exista riscul prescrierii, în vederea stabilirii cu certitudine a caracterului 
recuperabil sau nerecuperabil al acestora; 

• finalizarea cât mai urgentă a procedurii de deschidere a insolventei 
pentru creantele incerte înregistrate: 

 

• Măsuri de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale : 

• A.J.F.P. Covasna va continua să acorde prioritate acţiunilor de 
prevenire şi combatere a neconformării contribuabililor la obligaţiile lor 
fiscale – declarative şi de plată.  

• va fi vizată monitorizarea mai bună a domeniilor cu risc fiscal ridicat 
(produse accizabile, tranzacţi intracomunitare, operaţiuni de 
import/export). Supravegherea mişcării produselor accizabile şi a 
antrepozitelor fiscale, inclusiv în zonele limitrofe este o activitate 
prioritară pentru control.  

• o direcţie de acţiune va fi monitorizarea contribuabililor nou 
înfiinţaţi, înregistraţi în scopuri de T.V.A., domeniu considerat a avea 
potenţial de evaziune fiscală. Vor fi verificate condiţiile constituirii 
acestora respectiv, dacă deţin capacitatea de a desfăşura activitatea 
economică pentru care au fost autorizaţi.  
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• totodată, va creşte eficacitatea sancţiunilor administrative, se va 
realiza o recuperare mai bună a obligaţiilor bugetare rezultate din 
fraudă şi evaziune fiscală şi o mai bună cooperare cu organele de 
cercetare şi urmărire penală.  

• sunt în curs de analiză reglementări prin care să se asigure tratamentul 
unitar al contribuabililor în funcţie de gradul de conformare voluntară a    
acestora, respectiv majorarea penalităţilor aferente obligaţiilor fiscale        
stabilite suplimentar în timpul inspecţiei fiscale, cu o cotă procentuală 
variabilă, ce poate fi diminuată în cazul stingerii în anumite termene a 
creanţei astfel create.  

 
➢ Prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si a indisciplinei financiare prin 

cresterea eficientei si eficacitatii activitatii de inspectie fiscala: 

• cresterea sumelor atrase suplimentar la bugetul consolidat al statului – 
extinderea procedurilor de inspectie fiscala pe baza contractului 
electronic; 

• cresterea numarului de contribuabili controlati  - aplicarea riguroasa a 
criteriilor de selectare a contribuabililor pentru cresterea eficientei de 
inspectie fiscala; 

• reducerea numaraului de contestatii depuse de contribuabili  - 
imbunatatirea comunicarii cu contribuabilii in vederea solutionarii 
problemelor aparute in timpul inspectiei fiscale; 

• imbunătăţirea calităţii actului de control va fi asigurată prin 
perfecţionarea profesională a personalului angajat în activitatea de 
control şi perfecţionarea şi actualizarea bazei de date cu cazuri 
identificate ca urmare a verificării contribuabililor.  

 

• Promovarea unei relatii de parteneriat intre administratia fiscala si contribuabili: 

• dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor de asistenta , educarea fiscala a 
contribuabililor; 

• promovarea mijloacelor moderne in acordarea asistentei 
contribuabililor : Sistemul Interactiv Documentare si Informare a 
Contribuabililor – Info Chiosc, telefonul contribuabilului, forumul pe 
domenii de interes, elaborarea ghidului pentru contribuabili persoane 
fizice si juridice; 

• mediatizarea legislatiei fiscale; 
 

➢ Perfectionarea pregatirii profesionale a salariatilor: 

• participarea salariatilor la programele de perfectionare si instruire 
organizate la nivel local si central, prin sistemul Scolii de Finante  

     Publice si Vama; 
 

Sef Administratie 
                                AMBRUS Attila 
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Punctul 2  

 

AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ – CENTRUL 

JUDEȚEAN COVASNA 

 

 

 

 

Raport de activitate al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura 

pentru anul  2020 

 

 

 

CENTRUL JUDEŢEAN COVASNA 
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STRUCTURA  APIA  
Organigrama 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DIRECTOR 
EXECUTIV  

DIRECTOR 
EXECUTIV 
ADJUNCT 

DIRECTOR 
EXECUTIV 
ADJUNCT 

Compartimentul       
juridic 

1 

0 

1 

Serviciul 
Control   pe 

Teren 

11 

1 

10 

Serviciul 
Economic, 

Recuperare Debite 
si Resurse Umane 

8 

1 

7 

Serviciul 
Autorizare 

Plati 

8 

1 

7 

Serviciul  
Masuri 

Specifice 

8 

1 

7 

Total posturi aprobate:                86 
din care: 

1. funcţii publice:      86 
a. de conducere             10 
b. de execuţie                76 

2. funcţii contractuale:          0 

Centrul Local          
Covasna 

8 

1 

7 

Centrul Local          
Baraolt 

6 

0 

6 

Centrul Local          
Intorsura 
Buzaului 

7 

0 

7 

Centrul Local          
Targu Secuiesc 

11 

1 

10 

Centrul Local          
Sfantu Gheorghe 

10 

  1 

9 

Compartimentul       
Inspecţii, 

Supracontrol 

2 

0 

2 

Compartiment 
IT-LPIS 

3 

0 

3 
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- numărul angajaţilor in cadrul APIA –  

Structura pe categorii de genuri a angajatilor APIA - Centrul 

Judetean Covasna

4343

Femei

Barbati

 
- funcţionari publici, personal contractual – GRAFIC 

Structura pe categorii de functii a angajatilor APIA - Centrul 

Judetean Covasna

86

0

Functionari publici

Personal contractual

 
- varsta angajaţilor in cadrul APIA (categorii de varsta) – GRAFIC 

Structura pe categorii de varsta a angajatilor APIA - Centrul Judetean Covasna

4% 6%

22%

34%

34%

25-30 ANI

30-35 ANI

35-40 ANI

40-50 ANI

50-60ANI
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- structura personalului pe profesii – GRAFIC 

Structura pe profesii a personalului APIA - Centrul Judetean 

Covasna

53%

26%

9%

5%
6% 1%

ingineri

economisti

juristi

stiinte administrative

alte profesii

medici veterinari

 

I. PREGATIREA PERSONALULUI IN ANUL 2020 

Nr. 
Crt. 

Denumirea instruirilor desfăşurate 
(Tematica) 

Număr total 
 participanţi  Obs. 

1 Primire cereri unice de plată Campania 
2020 34 

Instruirea s-a desfășurat 
la Tulcea și în sistem 

video 

2 Managementul continuitatii activitatii din 
perspectiva securitatii informatiei 1 Instruirea s-a desfășurat 

în sistem video 

3 Procedura Control pe Teren 11 Instruirea s-a desfășurat 
în sistem video 

4 Gestionarea Programului National Apicol 
2020 1 Instruirea s-a desfășurat 

în sistem video 

5 Ajutor de stat- Covid 19, Masura 21 7 Instruirea s-a desfășurat 
la sediul APIA  

6 CAPI 2020 16 
Instruirea s-a desfășurat 
pe platforma transmisa 

de APIA Central 

7 Follow-up CWRS 2020 13 
Instruirea s-a desfășurat 
pe platforma transmisa 

de APIA Central 
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8 Sistemul de management anti-mita 
aplicabil in APIA 8 Instruirea s-a desfășurat 

în sistem video 

9 Control financiar preventiv 1 Instruirea s-a desfășurat 
pe platforma ZOOM 

10 Actualizare LPIS 1 Instruirea s-a desfășurat 
în sistem video 

11 Codul administrativ si legalitatea actelor 1 Instruirea s-a desfășurat 
pe platforma ZOOM 

 

II. RESURSE MATERIALE (laptop, calculatoare,  masini, sedii, 
echipamente de control pe teren, etc)  

CJ Covasna are în dotare  29 laptopuri, 133 calculatoare (din care 103 
funcționale), 43 imprimante, multifuncţionale şi copiatoare, 3 scannere, 12 autoturisme, 
23 aparate GPS, 11 rulete. 

Menţionăm că resursele materiale de birotică au fost suplimentate prin  
încheierea de contracte de custodie si acte aditionale cu SC ECOCART HOLDING SRL, 
 prin care s-au predat spre folosinta gratuită la APIA - CJ Covasna un număr de 30 
imprimante, 35 multifuncționale și 6 copiatoare A3 laser. În ceea ce priveste situația 
sediilor în care își desfasoara activitatea angajatii APIA – CJ Covasna, menționăm că in 
cursul anului 2020, Centrul Judetean Covasna si-a schimbat sediul, prin incheierea unui 
contract de inchiriere cu Sc Subansamble Auto SA. 

 

III. BUGETUL INTERN AL AGENTIEI SI BUGETUL ALOCAT PENTRU 
GESTIONAREA FONDURILOR COMUNITARE ŞI NAŢIONALE 

COD 
CONT SURSA INDICATOR DENUIMIRE INDICATOR 

CREDITE DE 
 

ANGAJAMENT/ 
BUGETARE 

PLATI  
EFECTUATE 

23 A 83 
Agricultura, silvicultura, piscicultura si 
vanatoare 22,044.46 21,965.44 

23 A 830000100000 
TITLUL I  CHELTUIELI DE 
PERSONAL 10,059.59 10,020.85 

23 A 835000100101 Salarii de baza 8,393.30 8,361.87 
23 A 835000100105 Sporuri pentru conditii de munca 992.00 987.48 

    835000100112 
Indemnizatii pllatite unor persoane din 
afara unitatii 0.00 0.00 

23 A 835000100113 Indemnizatii de delegare 0.04 0.04 
24 A 835000100117 Indemnizatii de hrana 297.00 295.14 
24 A 835000100130 Alte drepturi salariale in bani 39.00 38.71 
25 A 835000100206 Vouchere de vacanta 120.25 120.20 
23 A 835000100301 Contributii de asigurari sociale de stat 0.00 0.00 
23 A 835000100302 Contributii de asigurari  de somaj 0.00 0.00 

23 A 835000100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 0.00 0.00 

23 A 835000100304 
Contributii de asigurari pentru accidente de 
munca si boli profesionale 0.00 0.00 

23 A 835000100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 0.00 0.00 
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23 A 835000100307 Contributia asiguratorie pentru munca 218.00 217.41 
23 A 830000200000 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 727.25 698.87 
23 A 835000200101 Furnituri de birou 15.00 15.00 

    835000200102 Materiale pentru curatenie 10.00 10.00 
23 A 835000200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 84.00 76.76 
23 A 835000200104 Apa, canal si salubritate 11.00 9.95 
23 A 835000200105 Carburanti si lubrifianti 66.00 56.13 
23 A 835000200108 Posta, telecomunicatii, radio,tv,internet 42.00 41.04 
23 A 835000200109 Mat.si prest.de serv.cu caract.functional 84.00 84.00 

23 A 835000200130 
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 
functionare 170.00 169.64 

23 A 835000200501 Uniforme si echipamente 0.00 0.00 
23 A 835000200530 Alte obiecte de inventar 20.00 19.96 
23 A 835000200601 Deplasari interne, detasari, transferari 2.00 0.83 
23 A 835000201100 Carti, publicatii si materiale documentare 1.00 0.00 
23 A 835000201400 Protectia muncii 34.00 34.00 
23 A 835000202500  Cheltuieli judiciare 0.25 0.25 
23 A 835000203003 Prime de asig. non viata 20.00 13.84 
23 A 835000203004 Chirii 168.00 167.48 
23 A 835000203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 0.00 0.00 
23 A 830000400000 TITLUL IV SUBVENTII 9,943.00 9,937.82 
23 A 830304401500 Sprijinirea producatorilor agricoli 9,943.00 9,937.82 

23 A 835000580400 

TITLUL X PROIECTE CU FIN DIN 
FD. EXTERNE NERAMB. AFERENTE 
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 1,203.68 1,202.79 

23 A 835000580401 Finantare nationala 199.34 199.06 
23 A 835000580402 Finantare externa nerambursabila 1,004.34 1,003.73 
23 A 830330591700 Despagubiri civile 0.00 0.00 

    590000 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 110.94 110.79 
23 A 835000590900 Despagubiri calamitati naturale 24.44 24.41 

23 A 835000594000 
Sume aferente persoanelor cu handicap 
neincadrate 

86.50 86.38 

23 A 830000710000 
TITLUL XIII ACTIVE 
NEFINANCIARE 0.00 0.00 

23 A 830304710102 
Masini, echipamente si mijloace de 
transport  0.00 0.00 

23 A 830304710103 
Mobilier, aparatura birotica si alte active 
corporale 0.00 0.00 

    835000850103 

Plati efectuate in anii precedenti si 
recuperate in anul curent aferente 
cheltuielilor curente si operatiunilor 
financiare ale altor institutii publice 0.00 -5.67 

23 A 830304850103 

Plati efectuate in anii precedenti si 
recuperate in anul curent aferente 
cheltuielilor curente si operatiunilor 
financiare ale altor institutii publice 

0.00 0.00 

      TOTAL 22,044.46 21,965.44 
 

În cursul anului  2020 au fost întocmite în termenele stabilite toate situațiile 
financiare soliciate de APIA Central: propuneri de buget, necesar de cheltuieli materiale 
și de personal, execuții bugetare, ș.a. 

Angajamentele legale şi angajamentele de plată (ordonanţarea plăţii) au fost 
efectuate  cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 
1792/2002; 
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În cursul anului 2020 au fost efectuate plăți în valoare de 21.965.438,31 lei, cu 
încadrarea în creditele deschise şi bugetul repartizat centrului judeţean în calitate de 
ordonator terţiar de credite. 

Toate operațiunile economico-financiare efectuate pe parcursul exerciţiului 
bugetar în cadrul centrului judetean au fost înregistrate în sistem informatic, cronologic 
şi sistematic, în conturi analitice şi sintetice, în baza documentelor justificative care 
furnizează toate informaţiile prevăzute de normele legale în vigoare. 

Atât situaţiile  financiare lunare cât și cele trimestriale şi anuale – bilanţ, cont de 
execuţie bugetară, anexe, au fost întocmite în conformitate cu principiile continuităţii 
activităţii, permanenţei metodelor, prudenţei, independenţei exerciţiului, evaluării 
separate a elementelor de activ şi de pasiv, şi depuse în termen la Direcţia Economică 
din cadrul Agenţiei precum si in Sistemul National de Raportarea al Ministerului de 
Finante. 
 

2. Activitatea de achiziţii, administrativ, parc auto 
 

Au fost întocmite în termenele stabilite toate situațiile solicitate respectiv 
programul anual al achiziţiilor publice, de bunuri, servicii şi lucrări necesare bunei 
funcţionări a centrului judeţean, planul anul de investiţii, situații ale spațiilor sau alte 
dotări logistice. 

Au fost elaborate documentaţiile de atribuire / notele justificative precum şi toate 
celelalte documente prevăzute în reglementările naţionale privind achiziţiile publice, 
pentru toate achiziţiile derulate in cadrul centrului județean. 

 
3. Activitatea de resurse umane 

 
Au fost transmise în termen la APIA Central toate situaţiile solicitate: planul de 

ocupare al funcţiilor publice, planul de formare, planul anual de monitorizare a situaţiilor 
privind conflicte de interese şi incompatibilitate, situația personalului care va promova în 
cursul anului, situaţii privind personalul angajat, posturile vacante şi temporar vacante, 
instruirile efectuate în cursul lunii, anexa 6,7 şi 8 împreună cu raportul trimestrial 
privind evitarea conflictelor de interese şi incompatibilitate, state nominale de personal, 
informări.  

Responsabilul cu resurse umane din cadrul instituţiei  a întocmit în termenele 
prevăzute raportările solicitate pe portalul de management al funcţiilor publice din siteul  
ANFP-ului. 

Au fost întocmite la termen decizii de modificare tranşe de vechime, promovare 
în grad profesional, încetare activitate, reluare activitate sau angajare. 

În cursul anului 2020 şi-au încetat activitatea prin pensionare 3 funcţionari 
publici, s-au demarat procedurile legale pentru ocuparea unui post temporar vacant  și 
a unui post vacant. Postul temporar vacant a fost ocupat în luna decemrie2020. 

A fost transferat în interesul serviciului un funcționr public în cursul lunii 
noiembrie 2020. 

S-a aprobat prelungire de 1 an a raportului de serviciu pentru 3 funcționari 
publici care îndeplineau condițiile de pensionare la limită de vârstă. 

A fost suspendată activitatea unui funcționar public pentru creștere copil până la 
îndeplinirea vârstei de 2 ani, a încetat suspendarea a 2 funcționari publici prin expirarea 
termenului de suspendare( concediu creștere copil până la vârsta de 2 ani), a încetat 
activitatea unui funcționar public temporar angajat, a fost ocupat temporar un post prin 
promovare în funcție de conducere conform art. 509 și 510 din O.U.G nr. 57/2019 
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privind Codul Administrativ. In anul 2020 am avut doi funcționari publici care și-au 
desfașurat activitatea în telemuncă, conform deciziilor nr. 947/14.05.2020 privind 
măsurile luate în cadrul APIA în contextul declanșării epidemiei de coronavirus pe 
teritoriul Romaniei, modificată și completată prin Decizia nr. 935/18.05.2020 și decizia 
nr. 1492/17.07.2020. 

La începutul anului 2020 a fost întocmit inventarul posturilor sensibile cheie. În 
acest sens au fost monitorizate posturile semestrial, conform manualului de procedură.  

Prin monitorizarea posturilor sensibile se gestioneaza şi activitatea centrului 
judeţean prin verificarea periodică a respectării principiului “celor 4 ochi” a încărcării 
fiecărui salariat precum şi a eficienţei rezolvării problemelor cu încadrarea în termenele 
impuse de forul tutelar. Responsabilul cu resurse umane a gestionat activitatea de 
depunere a declaraţiilor de avere şi interese ale funcţionarilor publici din cadrul 
institutiei, acestea fiind înregistrate în ordine cronologică în registre speciale, 
anonimizate şi transmise spre publicare la forul tutelar. O copie a acestora, certificată în 
conformitate cu originalul a fost transmisă la ANI cu adresă de înaintare. 

La modificarea raporturilor de serviciu, responsabilul cu resurse umane solicită 
completarea declaraţiilor privind evitarea conflictului de interese şi incompatibilitate, 
înregistrează declaraţiile în registre speciale şi le arhivează în dosarele profesionale ale 
funcţionarilor publici. 

La începutul fiecarui an, responsabilul cu resurse umane monitorizează 
activitatea de evaluare a funcţionarilor publici din cadrul institutiei, pune la dispoziţie 
formularele, acordă consultanţă, arhivează evaluarile în dosare profesionale. 

În concluzie, activitatea de gestiune a resurselor umane a respectat cerinţele 
impuse de regulamentele europene, respectiv Anexa I – Mediul intern (B), Standardele 
privind resursele umane din Regulamentul  (CE) nr. 885/2006 de stabilire a normelor de 
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 în ceea ce priveşte autorizarea agenţiilor 
de plăţi şi a altor entităţi precum şi lichidarea conturilor FEGA şi FEADR. 

 
4. Activitatea de Recuperare Debite 

  În cursul anului 2020 au fost întocmite, înregistrate, transmise debitorilor și 
gestionate 2044 noi procese verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a 
creanțelor bugetare prin care s-au individualizat și stabilit creanțe bugetare în suma 
totala de 361.956,13 lei.  
 S-au transmis catre ANAF 31 dosare în vederea începerii executării silite pentru 
creanțe principale și creante accesorii în suma de 38.884,34 lei. 
 Au fost prelucrate notele de compensare aferente FEGA, FEADR si fondurilor 
publice nationale aferente FEGA, FEADR si fondurilor publice nationale aferente 
fondurilor europene (BN-buget de stat, BN2 – cofinantare FEGA si BN1-cofinantare 
FEADR) în vederea comunicarii care debitori. 
 

V. Sistemul IT al APIA COVASNA 

Sistemul IT al A.P.I.A. - C.J. Covasna este elementul esenţial prin care se 
operează practic, în timp real şi conform standardelor naţionale şi ale UE, gestionarea 
datelor necesare pentru absorbţia de fonduri europene şi naţionale. 

Activitatea pe linie de IT este aceea de a asigura o foarte bună exploatare şi 
funcţionare a Sistemului Informatic APIA, astfel încât activitatea desfaşurată de întreg 
personalul APIA să fie optimă, să se respecte termenele prevăzute în Manualele de 
Proceduri specifice fiecărui sector şi să nu se înregistreze întârzieri. 

În cadrul Centrului judeţean APIA Covasna s-au creat condiţii pentru ca fiecare 
angajat APIA să lucreze pe propriul calculator. 
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Din punct hardware structura sistemului IT – APIA Covasna cuprinde:   
 -1 reţea de tip LAN la nivelul C.J. Covasna  

  - 5 reţele tip  LAN la nivelul  Centrelor Locale Întorsura Buzăului, Covasna, Târgu 
Secuiesc, Baraolt, Sfântu Gheorghe. 

În acest fel, echipamentele din dotare sunt conectate la reţeaua de transmisie de 
date de tip Intranet (VPN) ce asigură transmisia în mod securizat a datelor la APIA 
Central prin colaborarea cu STS. 

 
Dotarea cu echipamente IT 

Nr. 
crt. Centru local/Centru judeţean Nr. calculatoare 

Nr. laptop-

uri 

Nr.  

imprimante/ multifuncţio

nale 1 CENTRUL JUDEŢEAN 70 23 23 
3 C.L. INT. BUZAULUI 13 1 2 
4 C.L. COVASNA 13 1 3 
5 C.L. TG. SECUIESC 16 2 4 
6 C.L. BARAOLT 14 1 4 
7 C.L. SF. GHEORGHE 17 1 7 
  Total APIA Covasna 132 29 43 

 
La cele de mai sus se adaugă 45 imprimante A4 ,18 multifuncționale A4 și 7 

copiatoare A3 luate în custodie la la firma SC ECOCART HOLDING SRL. 
 

Sistemul IT – reţeaua de comunicaţii 
Reţeaua de calculatoare deţinută de APIA Covasna – Centrul Judeţean şi 

cele 5 Centre locale arondate este asigurată de către două bucle de comunicaţie 
pentru fiecare locație, conform tabelului de mai jos, fiind astfel realizată eficienţa 
permanentă a transmisiei. Securitatea liniei de comunicaţie este asigurată de S.T.S 
şi la nivel local se aplică de către toţi angajaţii procedurile prevazute în SIAPIA. 
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APIA Covasna 

Judetean 
APIA Sf. 
Gheorghe 

APIA 
Baraolt 

APIA 
Covasna 

APIA Int. 
Buzaului 

APIA Tg. 
Secuiesc 

Furnizor bucla principala RDS RDS Telekom RDS  RDS RDS 
Furnizor bucla secundara UPC UPC UPC  Telekom  Telekom Telekom 
Latime de banda furnizor bucla 
principala 10 Mbps 5 Mbps 5 Mbps 5 Mbps 5 Mbps 5 Mbps 

Latime de banda furnizor bucla 
secundara 5 Mbps 1 Mbps 5 Mbps 2 Mbps 2 Mbps 1 Mbps 

Tip canal de transport bucla principala Fibra Optica Fibra Optica Fibra Optica Fibra Optica Cupru Fibra Optica 
Tip canal de transport bucla secundara Fibra Optica Fibra Optica Fibra Optica Cupru Fibra Optica Cupru 
Nr. Utilizatori 39 12 6 9 7 11 
Nr. VPN suportate de ruter 10 10 10 10 10 10 
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Securitatea informaţiei 
Se asigură prin aplicarea de către toţi angajaţii şi colaboratorii terţi a procedurilor de 

mai jos: 

- Planul de Securitate Informatică pentru APIA; 

- Politica de securitate; 

- Manual strategie IT; 

Periodic se ţin module de conştientizare a problemelor ridicate în acest sens  pentru 

ca angajaţii să aplice în mod actualizat toate regulile menţionate mai sus. 

Aplicații gestionate de sistemul IT: 

Nr. Crt. Denumire aplicatie BIROU Descriere 

1 

SAPS 
http://10.0.100.207/SVAPNT 
http://10.0.100.208/SVAPNT 
http://10.0.100.209/SVAPNT 
http://10.0.100.210/SVAPNT 
http://10.0.100.211/SVAPNT 
http://10.0.100.212/SVAPNT 
http://10.0.100.213/SVAPNT 
http://10.0.100.214/SVAPNT 

SAP / CL/ CT 

  

2 
Info Plăți 
http://10.0.100.42:8090/payment_info SAP/ CL 

 

3 

Eagle 
http://10.0.100.215/eagleWebUI 
http://10.0.100.216/eagleWebUI 
http://10.0.100.217/eagleWebUI 
http://10.0.100.218/eagleWebUI 
http://10.0.100.219/eagleWebUI 

SAP / 
CL/CT/SMS 

 
4 LPIS GIS 

http://10.0.101.181:8080/lpisapiaweb/ SAP / CL/ CT  Aplicație GIS 

5 IPA-ON LINE 
SAP / CL/ CT/ 

SMS  Sistemul LPIS 

8 
http://10.0.100.161/subv2018, 
http://10.0.100.161/subv2019, 
http://10.0.100.161/subv2020 SMS 

Subvenție motorină și 
creșterea animalelor  

9 http://sniia2.iqm.ro/sniia/rom/servlet  SMS IQM 

10 http://10.0.100.75:8888/ 

SAP / CL/ CT/ 
SMS M 21 

11 http://10.0.100.101:8088/SVAPNT SMS lapte si fructe in scoli 
12 http://10.0.100.161/m14/ SMS M14 
13 http://10.0.101.138/subv2020mp/  SMS PNA 

 http://10.0.101.138/m15/ SMS M15 
 http://10.0.100.43/cgi-bin  SMS Renta viagera 

14 SIVECO APPLICATIONS SERD   
 
VI.SERVICIUL AUTORIZARE PLĂȚI ȘI CENTRE LOCALE 

Structura organizatorică și de funcționare a Centrului Judetean APIA Covasna impune 
ca acest serviciu să aibă o colaborare permanentă cu centrele locale: Centrul Local Întorsura 

http://10.0.100.215/eagleWebUI
http://10.0.100.216/eagleWebUI
http://10.0.100.217/eagleWebUI
http://10.0.100.218/eagleWebUI
http://10.0.100.219/eagleWebUI
http://10.0.100.161/subv2018
http://10.0.100.161/subv2019
http://10.0.100.161/subv2020
http://sniia2.iqm.ro/sniia/rom/servlet
http://10.0.100.75:8888/
http://10.0.100.101:8088/SVAPNT
http://10.0.100.161/m14/
http://10.0.101.138/subv2020mp/
http://10.0.101.138/m15/
http://10.0.100.43/cgi-bin
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Buzăului, Centrul Local Covasna, Centrul Local Târgu Secuiesc, Centrul Local Baraolt și 
Centrul Local Sfântu Gheorghe. 

 
Scheme de sprijin gestionate de sistemul IT: 

 1. Schemele de plăţi directe, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, care 
se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020: 

- schema de plată unică pe suprafaţă 
- plata redistributivă; 
- plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu; 
- plata pentru tinerii fermieri; 
- schema de sprijin cuplat; 
- schema simplificată pentru micii fermieri 

 
 2. Ajutoarele naţionale tranzitorii – ANT se acordă în domeniul vegetal şi 
zootehnic în limita prevederilor bugetare anuale alocate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale.  
 
 3. Măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole:  
     - pentru angajamente care încep în anul 2015:  
 Măsura 13 - Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte 
constrângeri specifice;    
 Măsura 10 - Agro-mediu şi climă; 
 Măsura 11 - Agricultura ecologică;  
    - pentru angajamentele aflate în desfăşurare din anii anteriori Măsura 214 - Plăţi de agro-
mediu  
 

4. Schemele de plată pentru animale. 
Principale fluxuri de prelucrare pentru cereri de sprijin: 

 - introducere, operare şi verificare cereri în Registrul Fermierilor 
 - introducere, operare şi verificare SAPS 
 - primul control administrativ în sistem 
 - eşantionare pentru supracontrol 
 - efectuarea celui de al doilea control administrativ 

   - modulul de autorizare plăţi reprezentat de: 
- generare tranșe şi liste de plată 
- verificare plăţi 
- autorizare la plată se face la centrele locale în limita de cel mult 

30.000 euro 
- autorizarea la plata a cererilor cu valoare cuprinsă între 30.000 –  

500.000 euro se face la centrul judeţean 
 
✓ Arhivarea dosarelor SAPS Campania 2018 și 2019; 
✓ Transmiterea listelor de plata avans și plata finală SAPS Campania 2020 către APIA 

CENTRAL; 
✓ Autorizare la plată a fermierilor pentru Campaniile 2015 - 2019 
✓ Autorizare la plata finală a fermierilor pentru Campaniile 2020 
✓ Soluționarea cazurilor de plăți necuvenite pentru campaniile anterioare, întocmirea 

notelor de fundamentare și  proceselor verbale pentru campaniile anterioare  
✓ Instruirea tuturor angajaților implicați în primirea cererilor - Campania 2020 
✓ Pregătirea pentru începerea Campaniei SAPS 2020 (programare și informare 

fermieri) 
✓ Informatii referitoare la IPA – ON LINE:    
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✓ Toate cererile SAPS 2020 au fost depuse in aplicatia IPA-ON LINE 

 

Centrul Local Nr. fermieri Suprafața 
determinată (ha) 

BARAOLT 2147 11581.65 
CENTRUL JUDETEAN COVASNA 337 46818.24 
COVASNA 2382 14283.76 
INTORSURA BUZAULUI 2005 4950.58 
SFANTU GHEORGHE 2666 16556.35 
TARGU SECUIESC 3114 18926.91 
Grand Total 12.651 113117.49 

 

✓ Întâlnirea cu fermierii implicați în controlul de teledetecție Campania 2020 pentru 
clarificarea erorilor apărute în urma interpretării rezultatelor de către firma 
contractoare Gauss 

✓ Rezolvarea inconsistențelor, supradeclarărilor și suprapunerilor din IPA online; 
✓ Etapa de follow-up din cadrul controlului prin teledetecție, adică acțiunea de 

aducere la cunoștință fermierilor, a rezultatelor etapei de fotointerpretare, precum 
și clarificările aduse de către fermieri. În Campania 2020, în juțetul Covasna au fost 
selectați la controlul prin teledetecție un nr. de 1.598 de fermieri; 

✓ Situaţia adeverinţelor de credit SAPS aferente Campaniei 2019, eliberate de către 
APIA Covasna a fost în total de 186 adeverințe, după cum urmează: 

 - BCR.: - 8 adeverințe; 
 - BRD: -  13 adeverințe 
 - CEC BANK S.A.: - 121 adeverințe; 
 - RAIFFEISEN BANK: - 3 adeverință 
 - BANCA TRANSILVANIA: - 31 adeverințe. 
 - EXIMBANK: - 1 adeverință; 
 - OTP BANK: - 3 adeverințe 
 - PROCREDIT: - 1 adeverință 

 
Plata finală la data de 31.12.2020: 

DENUMIRE SCHEMĂ Valoare 
EURO Valoare Lei 

BN 242.878,20 1.175.749,08 
COVID BOVINE OUG 149/2020 242.878,20 1.175.749,08 

BN1 2.410.564,54 11.529.727,81 
M10.P1-Paj.Inalta Val.Nat. 134.622,22 643.898,03 
M10.P2.1-Pract.agr.trad.-Lucr.man.paj.perm.utiliz.ca fanete 1.567,60 7.497,84 
M10.P2.2-Pract.agr.trad.-Lucr.util.usoare pe paj.perm.utiliz.ca 

fanete 699,20 3.344,29 
M10.P3.1.2-Paj imp pt pasari  -Lucr util usoare paj imp Crex 

crex 113,93 544,93 
M10.P4-Culturi verzi 2.016,91 9.646,87 
M10.P8.1-Crest.animale pericol abandon:ovine 91,79 439,03 
M11.1-P.6.1-Sprijin conv la met agric ecol-lucr mecan paj 

perm aflate in conv la agric ecol 27.570,96 131.871,91 
M11.1-P.6.2-Sprijin conv la met agric ecol-lucr mecan paj 

perm aflate in conv la agric ecol 8.004,53 38.285,66 
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M11.1-P1-Sprijin conv la met agric ecol- Cult agric pe teren 
arabile (pl de nutret) 2.883,95 13.793,91 

M11.1-P3-Sprijin conv la met agric ecol- Livezi 1.764,74 8.440,76 
M11.2-P.6.1-Sprijin ment pract agric ecol-lucr mecan paj 

perm certif in agric ecol 5.947,82 28.448,43 
M11.2-P.6.2-Sprijin ment pract agric ecol-lucr mecan paj 

perm certif in agric ecol 9.338,25 44.664,87 
M11.2-P1-Sprijin ment pract agric ecol- Cult agric pe teren 

arabile (pl de nutret) 6.193,58 29.623,88 
M11.2-P2-Sprijin ment pract agric ecol- Legume 22,12 105,80 
M11.2-P3-Sprijin ment pract agric ecol- Livezi 1.792,38 8.572,95 
M13.1 Pl comp in zona montana 788.432,77 3.771.073,71 
M13.2-Pl comp zone constrageri nat semnif 554,74 2.653,34 
M21_B C2020 457.632,04 2.188.856,97 
M21_LFC C2020 857.720,30 4.102.471,95 
M21_LSS C2020 1.588,80 7.599,22 
M21_O_C C2020 102.005,91 487.893,46 

FEADR 12.154.819,35 58.136.503,03 
M10.P1-Paj.Inalta Val.Nat. 678.805,06 3.246.724,63 
M10.P2.1-Pract.agr.trad.-Lucr.man.paj.perm.utiliz.ca fanete 7.904,35 37.806,48 
M10.P2.2-Pract.agr.trad.-Lucr.util.usoare pe paj.perm.utiliz.ca 

fanete 3.526,12 16.865,46 
M10.P3.1.2-Paj imp pt pasari  -Lucr util usoare paj imp Crex 

crex 574,45 2.747,59 
M10.P4-Culturi verzi 10.169,79 48.642,09 
M10.P8.1-Crest.animale pericol abandon:ovine 462,84 2.213,76 
M11.1-P.6.1-Sprijin conv la met agric ecol-lucr mecan paj 

perm aflate in conv la agric ecol 139.021,04 664.937,65 
M11.1-P.6.2-Sprijin conv la met agric ecol-lucr mecan paj 

perm aflate in conv la agric ecol 40.357,64 193.030,61 
M11.1-P1-Sprijin conv la met agric ecol- Cult agric pe teren 

arabile (pl de nutret) 14.541,63 69.552,61 
M11.1-P3-Sprijin conv la met agric ecol- Livezi 8.898,33 42.560,72 
M11.2-P.6.1-Sprijin ment pract agric ecol-lucr mecan paj 

perm certif in agric ecol 29.990,66 143.445,34 
M11.2-P.6.2-Sprijin ment pract agric ecol-lucr mecan paj 

perm certif in agric ecol 47.086,27 225.213,62 
M11.2-P1-Sprijin ment pract agric ecol- Cult agric pe teren 

arabile (pl de nutret) 31.229,92 149.372,72 
M11.2-P2-Sprijin ment pract agric ecol- Legume 111,49 533,25 
M11.2-P3-Sprijin ment pract agric ecol- Livezi 9.037,73 43.227,46 
M13.1 Pl comp in zona montana 3.975.551,82 19.015.064,27 
M13.2-Pl comp zone constrageri nat semnif 2.797,26 13.379,27 
M21_B C2020 2.307.517,96 11.036.855,48 
M21_LFC C2020 4.324.879,70 20.685.903,85 
M21_LSS C2020 8.011,20 38.317,58 
M21_O_C C2020 514.344,09 2.460.108,59 

FEGA 15.507.280,00 75.559.223,92 
Mici Pract agr. clima/mediu 2020 343.942,61 1.675.860,30 
Mici Redistributiva 2020 35.952,10 175.176,43 
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Mici SAPS 2020 586.999,71 2.860.156,17 
Mici Tineri fermieri 2020 285,93 1.393,20 
Pract agr. clima/mediu DF 2020 2.510.332,93 12.231.597,08 
Pract agr. clima/mediu FDF 2020 2.089.038,55 10.178.840,61 
Redistributiva DF 2020 670.355,79 3.266.308,52 
Redistributiva FDF 2020 672.109,06 3.274.851,90 
SAPS DF 2020 4.307.639,55 20.988.973,69 
SAPS FDF 2020 3.580.986,58 17.448.358,50 
SC M20.1 Ovine DF 2020 356.898,23 1.738.986,66 
SC M20.1 Ovine FDF 2020 143.582,93 699.607,87 
SC M20.2 Caprine DF 2020 2.384,63 11.619,11 
SC M20.2 Caprine FDF 2020 765,12 3.728,05 
Tineri fermieri DF 2020 100.506,16 489.716,35 
Tineri fermieri FDF 2020 105.500,12 514.049,48 

SN 3.334.129,64 3.334.129,64 
Acciza motorina 1.389.236,00 1.389.236,00 
Ajutoare de stat - prod.agric.din sect. cresterii animalelor 275.109,62 275.109,62 
COVID AVICOL  OUG 151/2020 484.090,00 484.090,00 
COVID SUIN OUG 150/2020 1.183.601,00 1.183.601,00 
Seceta OUG 148/2020 2.093,02 2.093,02 

Grand Total 33.649.671,73 149.735.333,48 
 

Măsura 10 – Agro-mediu şi climă – (cf. art. 28 din Regulamentul (UE) nr.  
1305/2013), cu finanţare din alocarea FEADR 2014-2020, are ca scop încurajarea fermierilor 
(utilizatorilor de terenuri agricole) să adopte, pe baze voluntare, practici  agricole care să 
asigure menţinerea valorii de mediu a zonelor rurale, menţinerea unor habitate specifice 
terenurilor agricole importante pentru speciile sălbatice prioritare, precum și utilizarea 
durabilă a resurselor naturale şi păstrarea peisajelor tradiţionale. 
 
         Se acordă sprijin financiar diferentiat pe pachete astfel: 

      Sub-măsura 10.1 – agro-mediu și climă Valoarea plății 
Pachetul 1 – pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV) 

- Număr fermieri beneficiari 
142 €/ha/an 

1570 
Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale (aplicat numai în combinaţie cu 
Pachetul 1) - 

varianta 2.1 – lucrări manuale 
- Număr fermieri beneficiari 

100 €/ha/an 
75 

varianta 2.2 – lucrări cu utilaje uşoare 
- Număr fermieri beneficiari 

21 €/ha/an 
271 

Pachetul 3 – pajiști importante pentru păsări - 
varianta 3.1.2 – lucrări cu utilaje uşoare 

- Număr fermieri beneficiari 
231 €/ha/an 

6 
Pachetul 4 – culturi verzi 

- Număr fermieri beneficiari 
128 €/ha/an 

60 
Pachetul 8 - Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de 
abandon:      
      - ovine 

- Număr fermieri beneficiari 
      - ecvidee                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87 €/UVM 
2 

200 €/UVM 
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- Număr fermieri beneficiari 
      - porcine 

- Număr fermieri beneficiari 

3 
176 €/UVM 

1 
 

Măsura 11 – Agricultură ecologică (cf. art. 29 din Regulamentul (UE) nr. 
1305/2013) – PNDR 2014-2020 

Măsura 11 – agricultură ecologică – pachete 

Valoarea plății 

Sub-măsura 11.1 
conversie 

Sub-măsura 
11.2 

certificat 
Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv 
plante de nutreț) 

- Număr fermieri beneficiari 

293 €/ha/an  
101 

218 €/ha/an  
512 

Pachetul 2 – legume 
- Număr fermieri beneficiari 

500 €/ha/an  
1 

431 €/ha/an  
4 

Pachetul 3 – livezi 
- Număr fermieri beneficiari 

620 €/ha/an  
15 

442 €/ha/an  
22 

Pachetul 5 – plante medicinale și aromatice 
- Număr fermieri beneficiari 

365 €/ha/an  
1 -  

Pachetul 6 – pajiști permanente - - 
sub-pachetul 6.1 (zone neeligibile M.10 P1, P2, P3.1, 
P3.2 și P6) 
- Număr fermieri beneficiari 

143 €/ha/an 
 

210 

129 €/ha/an 
 

240 
sub-pachetul 6.2 (zone eligibile M.10 P1, P2, P3.1, P3.2 
și P6, dar parcele fără angajament M.10) 
- Număr fermieri beneficiari 

167 €/ha/an 
 
5 

73 €/ha/an 
 

87 
   

Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale 
sau strângeri specifice (cf. art 31, 32 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013)  
 

sub-măsura 13.1 – plăți compensatorii în zona montană                                 
(ANC ZM) – 97 €/ha/an (0-100 ha) și 61 97 €/ha/an (> 100 ha) 

✓ număr fermieri beneficiari: 9.437 
sub-măsura 13.2 – plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu 

constrângeri naturale semnificative (ANC_SEMN) - 62 €/ha/an și 39 97 €/ha/an (> 100 
ha) 

✓ număr fermieri beneficiari: 16 
 
Compartimentul IT-LPIS 

Scopul LPIS este acela de a sprijini procesul de identificare şi de control al parcelelor 
agricole declarate de către fermieri în cadrul blocurilor fizice. LPIS reprezintă suportul 
pentru controalele administrative şi pe teren. 
 

Cele mai importante funcţii ale LPIS sunt:  
a. Suport pentru declaraţiile făcute de fermieri (formulare pre-imprimate, acces 

online la aplicaţie);  
b. Suport pentru realizarea controalelor administrative şi pentru soluţionarea/ 

documentarea neconcordanţelor;  
c. Suport pentru efectuarea analizei de risc şi pentru definirea eşantionului de control 

pe teren, şi a eşantionului de control prin teledetecţie (CwRS);  
d. Suport pentru controalele pe teren (inclusiv CwRS) şi pentru o serie de controale 

încrucişate de conformitate.  
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Procesul de actualizare LPIS constă în:  
- identificarea neconcordanţelor dintre situaţia din teren şi detaliile de pe ortofotoplan, 

cauzate de:  
1. modificări din teren, ulterioare datei preluării ortofotoimaginii;  
2. erori de fotointerpretare şi/sau digitizare;  
3. erori cauzate de prelucrarea defectuoasă a imaginilor ortofoto;  

- verificarea datelor din cererile de plată cu datele de referinţă din baza de date LPIS;  
- verificarea supradeclarărilor rezultate şi identificarea cauzelor posibile ale acestora;  
- verificarea, după caz, a digitizării blocurilor fizice;  
- modificarea atributelor referitoare la categoria de folosinţă a blocului fizic în cazul 

neconcordanţelor dintre declaraţia de suprafaţă şi baza de date LPIS (de exemplu în cazul în 
care fermierul exploatează o parcelă agricolă identificată într-un poligon care conform bazei 
de date LPIS are categorie de folosinţă neagricolă);  

- digitizarea suprafeţelor eligibile în cadrul poligoanelor neagricole existente în baza de 
date LPIS depistate în urma identificării parcelelor de către fermieri;  

- separarea terenului agricol de zona construită în cadrul blocurilor fizice 
(TIP_OBIECT) SA;  

- reconfigurarea blocurilor fizice în urma rezultatelor controlului clasic pe teren şi prin 
teledetecţie;  

- reconfigurarea blocurilor fizice din cadrul poligoanelor (TIP_OBIECT) XX, cu lipsă 
imagine, pe baza măsurătorilor GPS.  

-gestionarea erorii LPIS 0090; 
- stabilirea stratului de referinţă al LPIS pentru anul următor;  
- instruirea personalului pentru aplicarea procedurilor privind crearea şi întreţinerea 

LPIS.  
 În vederea actualizarii bazei de date LPIS pentru anul 2019, responsabilii cu 

actualizarea LPIS a efectuat: 
✓ Actualizarea blocurilor fizice 
✓ În perioada 06.01.2020- 14.02.2020 s-a efectuat actualizarea unui nr de 1167 

blocuri fizice  pe baza imaginilor satelitare VHR , precum si editarea unui nr. de 531 blocuri 
fizice respinse. 

✓ Arhivarea anexelor 17A si 17b si predarea acestora la arhiva instituţiei APIA pt 
campania 2019   (15.02.2020-03.03.2020) 

✓ Începând cu data de 03.03.2020  și până la data de  02.09.2020 s-au  primit, 
centralizat și postat pe FTP pentru Serviciul LPIS/direcția IT/APIA CENTRAL un număr de 424 
anexe 17 A si 17b  

 
✓ S-a finalizat postarea pe FTP  pentru Serviciul LPIS/direcția IT/APIA CENTRAL , 

a tuturor  anexelor 17A si 17b (cu modificarile care s-au cerut ulterior , cu schimbarea 
categoriei de folosinta a parcelelor  in  BF- urile necesare , conf. anexei - 17b  

✓ In perioada 05.11.2020 – 18.12.2020   s-a verificat și editat un număr de  2850 
blocuri fizice pe baza imaginilor satelitare utilizate pentru controlul prin teledetectie 2020 și 
un număr de 1061 blocuri fizice pe baza imaginilor noi de pe ortofotoplanuri. 
 

VI. ACTIVITATI  LEGATE DE CONTROLUL PE TEREN  
              Serviciul Control pe Teren din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură – 
Centrul Judeţean Covasna cuprinde un numar de 10 functionari publici din care 1 functionar 
public de conducere si 9 de executie, fiind direct subordonat directorului executiv adjunct. 

In cursul anului 2020 funcţionarii Serviciului Control pe Teren şi-au desfăşurat 
activitatea în conformitate cu prevedererile Legii nr.188/1999 cu modificările şi completările 
ulterioare, cu Regulamentul Intern precum şi sub incidenta Ghidului pentru inspectorii care 
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realizeaza controlul pe teren şi instrucţiunilor aferente acestuia comunicate ulterior de către 
APIA Central sub forma unor Note de serviciu sau Instrucţiuni. 

 
Pe tot parcusul anului 2020 în cadrul Serviciului Control pe Teren - Centrul Judetean 

APIA Covasna  nu au fost înregistrate sesizări sau autosesizari de la functionarii publici aflati 
în situaţii de conflict de interese cu privire la încalcarea legislaţiei privind cazurile de interese 
şi incompatibilitate. 

 
Serviciul Control pe Teren din cadrul Agentiei de Plati si Interventie in Agricultura – 

Centrul Judetean Covasna in cursul anului 2020 a desfasurat activitati specifice de control pe 
teren precum si activităţi delegate conform Notelor de serviciu primite de la superiorii 
ierarhici. 

 
1. Activitati legate de controlul  pe teren 
In perioada ianuarie – decembrie 2020 s-au efectuat deplasari în teren după cum 

urmează :  
➢ rezolvarea a 187 de rapoarte aferente anexei 17b in teren; 
➢ la sesizarea ISU s-au efectuat peste 40 deplasari în teren aferente acţiunii de 

monitorizare a modului de respectare de către fermieri a bunelor condiţii agricole şi de 
mediu referitoare la arderea miristilor şi a resturilor vegetale pe teren arabil şi a 
arderilor pajistilor permanente pe baza protocolului de colaborare, implicand un numar 
de 72 de fermieri;   

➢ deplasari în teren pentru verificarea respectarii eligibilitatii terenului şi a normelor de 
ecocondiţionalitate  precum şi a cerinţelor de agromediu pentru un număr de 45 
fermieri selectaţi în eşantionul de control ecoconditionalitate partial, conform 
eşantionului trasmis de către APIA Central, totalizand 441 de parcele cu o suprafata 
totala de 303,93 ha; 

➢ deplasari în teren pentru verificarea respectarii eligibilitatii terenului şi a normelor de 
ecocondiţionalitate  precum şi a cerinţelor de agromediu pentru un număr de 308 
fermieri selectaţi în eşantionul de control clasic pe teren conform eşantionului trasmis 
de către APIA Central fiind supuse verificării   o suprafaţă de 8.671,11 ha; 

➢ deplasari în teren pentru verificarea respectarii eligibilitatii terenului şi a normelor de 
ecocondiţionalitate  precum şi a cerinţelor de agromediu pentru un număr de 677 
fermieri selectaţi în eşantionul de control prin teledetectie, conform eşantionului 
trasmis de către APIA Central; 

➢ totalul parcelelor verificate pe teren a fost de 10.588; 
➢ deplasări în teren pentru verificarea a 5 ferme dispersate provenite din registratura 

altor centre; 
➢ verificarea GAEC 4 respectiv ,, Acoperirea cu vegetaţie sau resturi vegetale pe timpul 

iernii se verifică în perioada noiembrie – decembrie pe toate parcelele de teren arabil 
ale fermei, până la realizarea procentului de 20%,  inclusiv pe parcelele cu suprafaţa 
mai mică de 0,3 ha, si pe parcelele nesolicitate la plata- cu cod Tan”   la un număr de 
394 de ferme; 

➢ deplasări în teren pentru verificarea unei ferme in urma unor reclamatii; 
➢ prelevarea a 320 puncte necesare pregatirilor controlului prin teledetectie; 
➢ rezolvarea contestatiilor in urma controlului prin teledetectie, controlandu-se 271 de 

fermieri si un total de parcele de 469. 
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VII. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE SERVICIUL MĂSURI SPECIFICE 
 

I.FEGA 

1. Versiune elaborată în urma aprobării Hotărârii de  Guvern nr. 339/din 
30.04.2020 privind  aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020 -2022 , a 
normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar 

✓ numar de cereri depuse: 20 
✓ numar cereri  autorizate: 20 
✓ valoarea aprobata:  152552,12  lei 
✓ valoarea achitata cu incadrare in plafonului alocat: 112818,97  lei 
✓ Achitat 2019 

 
2. Acordarea  ajutorului financiar FEGA in cadrul programului pentru scoli al 

Romaniei   

✓ numar de cereri depuse: 2 
✓ numar cereri  autorizate: 2 
✓ valoarea aprobata: 1659549,6   lei 
✓ valoarea achitata cu incadrare in plafonul alocat: 1218490,72 lei 
✓ Achitat 2020 

 

II. SUBVENTII DE LA  BUGETUL DE STAT  

1. Hotararea 207 din 9 martie 2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea 
raselor de animale  

✓ numar de cereri depuse : 14 cereri 
✓ numar cereri autorizate: 14 cereri 
✓ valoarea aprobata: 879785,94 lei + 441658 lei + 446928 lei = 1768371,94 lei 
✓ Achitat 2020 

 
2. LEGE Nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi 

justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente- renta viagera 

✓ numar de vize anuala aplicata: 356 
✓ anexe de modificare date: 109 
✓ valoare autorizata: 418613,49  lei 

Achitat 2020 
3.Hotarârea Guvernului nr. 1174/2014,  privind instituirea unei scheme de 

ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură cu 
modificările şi completările ulterioare  

✓ numar cerereri initiale depuse: 494 aferent  anului 2020 
✓ numar cereri de plata: 1011 
✓ valoarea aprobata: 3430733 lei 
✓ valoarea achitata cu incadrare in bugetul alocat: 2165381 lei 

 

4.Ordonanță de urgență nr. 150/2020  privind instituirea aprobarea 
Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul 
suin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 

✓ numar de cereri depuse: 4 
✓ numar cereri  autorizate: 4 
✓ valoarea aprobata: 1183601  lei 
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5. Ordonanță de urgență nr.151/27.08.2020  privind aprobarea Schemei de 
ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol în 
contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 

✓ numar de cereri depuse: 1 
✓ numar cereri  autorizate: 1 
✓ valoarea aprobata: 484090  lei 

 

6. Ordonanța de urgență nr. 149/2020 privind instituirea unei scheme de 
ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin în 
contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 

✓ numar de cereri depuse: 26 
✓ numar cereri  autorizate: 26 
✓ valoarea aprobata: 1740303,55  lei 
 

III. Masuri delegate din FEADR 

1. Masura 14 – plati in favoarea bunastarii animalelor – pachetul b) – 
pasari 

✓ numar de cereri depusa: 1 
✓ valoarea sprijinului: 10862,07 euro 
✓ numar de cereri autorizata pe 2019:1 
✓ valoarea sprijinului autorizata: 50655,36 lei 

 
2. Masura 14 – plati in favoarea bunastarii animalelor – pachetul a) – porci 
✓ numar de cereri depuse: 5 cereri + 13 deconturi 
✓ numar de cereri autorizata pe 2019: 4 
✓ valoarea sprijinului autorizata: 1534595,14 lei 
✓ numar de cereri depusa in curs de autorizare pe 2020: 4 in valoare de 

344515,72 euro  
 

3. Schema de ajutor de stat ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și 
conservarea pădurilor” reprezintă instrumentul tehnic de implementare a 
submăsurii 15.1 ”Plăți pentru angajamente de silvo-mediu” finanţată prin PNDR 
2014 - 2020 

✓ numar de cereri autorizata pe 2019: 4 
✓ valoarea sprijinului autorizat : 249.810,87 lei 
✓ numar de cereri de sprijin depuse pe 2020: 31 
✓ valoarea sprijinului solicitat pe 2020: 802925,37 euro 

 

4. Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și imm-
urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19 

Masura 
Nr 

cereri 
depuse 

Nr. 
cereri 

respinse 

VALOARE-
LEI 

VALOARE-
EURO 

Total Masura 21 - sector bovine 1256   13237669.95 2767650 
Total Masura 21 - sector legume-fructe si 
cartofi 3361 1 24870165.1 5199700 
Total Masura 21 - sector ovine-caprine 660 1 2948002.5 616350 
GRAND TOTAL 5277   41055837.55 8583700 
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III. Scheme de plati in agricultura in perioada 2015-2020 conform 
OMARD 619/2015 

Gestionate: 871 de cereri pe zootehnie aferent anului 2019 
Preluate si gestionate: 839 de cereri pe zootehnie aferent anului 2020 

 
 

VIII. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE COMPARTIMENTUL JURIDIC 
  Activitatea  Compartimenului Juridic s-a axat, în principal, pe verificarea 

legalităţii  actelor cu caracter  juridic şi administrativ primite spre avizare, după cum 
urmează: 

a) S-a avizat pentru legalitate un număr de 136 decizii emise de  directorul 
executiv privind încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu; 

b) S-a avizat pentru legalitate un număr de 15 note de serviciu  emise de  
directorul executiv privind stabilirea unor atribuţii specifice în baza ghidurilor şi manualelor de 
proceduri elaborate de APIA Aparatul Central, 

c) S-a avizat 21 de contracte  şi acte adiţionale,  care angajează  fonduri din 
bugetul A.P.I.A. CJ.Covasna  şi care privesc activitatea acesteia; 

d) S-a avizat pentru legalitate un număr de 366 procese verbale de constatare si 
recuperare debite; 

e) S-a asigurat consultanţă juridică la cerere,  pentru toate structurile de 
specialitate din cadrul A.P.I.A.CJ Covasna, 

f) S-au  întocmit răspunsurile la  corespondenţa  specifică activităţii juridice: 
memorii, petiţii adrese, 

g) S-a asigurat participarea la lucrările comisiilor de specialitate în care  a fost 
desemnat consilierul juridic  prin decizia directorului A.P.I.A.CJ Covasna şi la elaborarea 
deciziilor în concordanţă cu prevederile legale, 

h) S-a redactat  răspunsurile la corespondenţa specifică activităţii juridice,cum ar fi 
: memorii, petiţii, adrese, 

i) S-a asigurat activitatea de soluţionare a  de  petiţiilor formulate în conformitate 
cu  prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de 
soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, 

j) S-a asigurat  apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale centrului judeţean 
în faţa instanţelor judecătoreşti de toate gradele, a organelor de urmărire penală, precum şi 
a tuturor autorităţilor şi organelor administrative cu atribuţii jurisdicţionale,în baza delegaţiei 
de împuternicire emise de Directorul Executiv A.P.I.A.CJ Covasna şi Directorul General APIA, 

k) S-a formulat şi promovat  apărările,căile de atac ordinare şi 
extraordinare,precum şi orice alte acte de procedură în litigiile în care A.P.I.A.CJ Covasna  
este parte. 
 

IX. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE COMPARTIMENTUL INSPECŢII, 
SUPRACONTROL 

A) Controalele efectuate privind măsura – acordarea ajutorului financiar FEGA în 
cadrul Programului pentru școli al României: 

➢ planificate: 14 inspecții; 
➢  realizate: 14 inspecții din care 12 inspecții la instituțiile scolare prinse în 

eșantionul de control și 2 inspectie la solicitantul cererii de plată, respectiv Consiliul 
Județean Covasna. 

 
B)   Supracontroalele efectuate în sectorul zootehnic: 



50 
 

➢ planificate : 4 supracontroale; 
➢  realizate: 4 supracontroale. 

 
C) Control efectuat în cadrul PNA: 
➢ planificat: 3 controale;  
➢ realizat: 3 controale. 
 
D) Verificarea modului în care au fost respectate dispozițiile cuprinse în Acordul 

încheiat între Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și Agenția Naționala 
Fitosanitară. Verificarea s-a efectuat la sediul Oficiului Fitosanitar Covasna. 

 
E). Verificarea modului în care au fost respectate dispozițiile cuprinse în Acordul 

încheiat între Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și ANSVSA Covasna privind 
masura SMR4-9 siSMR 11-13. Verificarea s-a efectuat la sediul DSVSA COVASNA. 

  
 F).Verificarea modului in care au fost respectate dispozitiile cuprinse in Acordul 

încheiat între Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și ANZ Covasna pentru masura 
ANTZ SI SCZ. . Verificarea s-a efectuat la sediul OJZ Covasna. 

 
G).Verificarea fermierilor care au solicitat sprijin temporar cu caracter exceptional 

care au fost afectate  de criza COVID 19.Total 94 de ferme. 
 
H). Rezolvarea sesizarilor repartizate Compartimentului de inspectii și supracontrol: 

➢ primite: 1 sesizări;  
➢ rezolvate: 1 sesizări. 

 
   I).In urma Deciziilor emise de Directorul Executiv al Apia Covasna prin care                          

inspectorii au fost delegati,cu caracter temporar, la seviciul Control pe teren.                 

 

XI.    INFORMARE SI COMUNICARE / PROMOVARE  
La colegiul prefectural au avut loc 7 întalniri în decursul  anului 2020,  ocazii cu care au 

fost aduse la cunoştinţa tuturor instituţiilor deconcentrate informaţii utile privind activitatea 
APIA. 

Periodic au avut loc întalniri cu preşedinţii asociaţiilor  crescătorilor de bovine, ovine şi 
caprine, precum şi a cultivatorilor de sfeclă de zahăr şi cartofi pentru informări punctuale 
asupra campaniilor de plată efectuate de APIA.  

In perioada Campaniei au fost organizate întâlniri cu fermierii în vederea informării 
acestora asupra depunerii cererilor pe Campania 2020. 

 

Nr. 
crt 

Data aparitiei 
interviului su 

altele 
Ziare, radio sau TV, altele Subiect 

1 28.01.2020 INVITATIE  INTALNIRE FERMIERI TG 
SECUIESC -SFECLA DE ZAHAR 

2 29.01.2020 
INVITATIE 
CONFERINTA  PNDR 
SIBIU 

PROMOVAREA MASURILOR 
DELEGATE DE AFIR CATRE 
APIA PNDR 2014-2020 

3 29.01.2020  COLEGIU SEDINTA 

4 30.01.2020 INVITATIE BARCANI CAMPANIA 2020 PREZENTARE 
MASURI FEDR 



51 
 

5 12.02.2020 INVITATIE BODOC CAMPANIA 2020 PREZENTARE 
MASURI FEDR 

6 25.02.2020  COLEGIU SEDINTA 

7 04.03.2020 INVITATIE CONFERINTA DE PRESA 
PROIECT CIOMAD-BALVANYOS 

8 30.06.2020  COLEGIU SEDINTA - PREZENTARE 
ACTIVITATE  APIA CJ COVASNA 

9 30.07.2020  COLEGIU ȘEDINTĂ ON- LINE 

10 11.08.2020 INVITATIE INAUGURARE STATIE DE 
IRIGAȚII GHIDFALAU 

11 31.08.2020  COLEGIU  ȘEDINTĂ ON- LINE 

12 30.09.2020  COLEGIU  ȘEDINTĂ ON- LINE 

13 28.10.2020  COLEGIU  ȘEDINTĂ ON- LINE 
 

 

XII. OBIECTIVE ALE CENTRULUI JUDEȚEAN  COVASNA ȘI ALE CENTRELOR LOCALE  

1.Sustinerea financiara a agriculturii prin programe europene , buget national, FEGA 
ȘI FEADR 

➢ Obiectiv specific 1.1: Gestionarea cererilor unice de plată 
➢ Obiectiv specific 1.2: Acordarea ajutorului financiar în cadrul programului 

pentru şcoli 
➢ Obiectiv specific 1.3: Derularea Programului Naţional Apicol 
➢ Obiectiv specific 1.4 : Acordarea ajutorului pentru bunăstarea animalelor      ( 

porcine, păsări) 
➢ Obiectiv specific 1.5: Acordarea rentei viagere 
➢ Obiectiv specific 1.6: Acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în 

agricultură 
➢ Obiectiv specific 1.7: Acordarea ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor 
➢ Obiectiv specific 1.8: Acordarea ajutorului de stat pentru silvomediu 

 
2.Efectuarea controlului pe teren 
➢ Obiectiv specific 2.1: Realizarea controlului pe teren în privinţa cererilor  

selectate în eşantionul de control 
 
3.Gestionarea eficientă a resurselor alocate instituţiei şi a creanţelor de recuperat 
➢ Obiectiv specific 3.1: Utilizarea eficientă a resurselor alocate instituţiei 
➢ Obiectiv specific 3.2: Gestionarea corespunzătoare a parcului auto 
➢ Obiectiv specific 3.3: Derularea eficientă a procesului de achiziţii 
➢ Obiectiv specific 3.4: Gestionarea eficientă a resurselor umane 
➢ Obiectiv specific 3.5: Recuperarea creanţelor pe care instituţia le deţine 
 împotriva terţilor 

 

 
4. Respectarea politicii de securitate a informaţiei şi eficientizarea sistemului IT 
➢ Obiectiv specific IV.1: Respectarea politicii de securitate a informaţiei 
➢ Obiectiv specific IV.2: Instalarea şi execuţia aplicaţiilor furnizate de către 
 Aparatul Central 
➢ Obiectiv specific IV.3: Supravegherea din punct de vedere informatic a 
 procesului de primire şi autorizare a cererilor de sprijin financiar 
➢  Obiectiv specific IV.4: Evidenţa fişelor P.S.I. şi de protecţia muncii 
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➢ Obiectiv specific IV.5: Actualizare LPIS 
 
5. Eficientizarea activităţii juridice la nivelul centrului judeţean 
➢ Obiectiv specific V.1: Acordarea avizului de legalitate 
➢ Obiectiv specific V.2: Apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale 
 centrului judeţean în faţa instanţelor judcătoreşti de toate gradele, a  
organelor de urmărire penală, precum şi a tuturor autorităţilor şi organelor 
 administrative cu atribuţii jurisdicţionale 
➢ Obiectiv specific V.3: Acordarea consultanţei juridice 

 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Marius POPICA 

 
 

 

 

 

Punctul 3  

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR COVASNA 

 

Activitatea desfasurată în cursul anului 2020 de către Sistemul de Gospodărire a 

Apelor Covasna conform atribuțiilor derivate din Legea Apelor 
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A. N.  “Apele Române”
A.B.A. OLT SGA COVASNA
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În administrarea A.B.A. 
Olt se află bazinul
hidrografic Olt, având o 
suprafață de 24050 
km2 (reprezentând 
circa 10% din teritoriul 
țării) și o lungime totală
a retelei hidrografice de 
9872 km, din care 
lungimea cursului râului 
Olt este de 615 km.
SGA Covasna 
administrează 1.326,5 
km de cursuri de apă
cadastrate în bazinul 
hidrografic al râului Olt, 
avand o suprafată de 
2.959,39 kmp.

(reprezentand 79.77% 
din suprafaţa judeţului).
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Infrastructura de apărare împotriva inundaţiilor
de pe cursurile de apă constă în:

• 459,61 km de diguri
• Lacul de acumulare Moacşa Pădureni
• 173,9 Km regularizari de albie
• 130,6 km consolidari de maluri
• 14 statii hidrometrice + dispecerat permanent
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- 18 sectiuni cu recoltari de probe de apa pentru determinarea 
caracteristicilor fizico-chimice si radioactivitate;

Monitorizarea raurilor la statiile hidrometrice s-a realizat si prin intermediul 
statiilor automate (9 statii hidrometrice si 4 statii pluviometrice), obtinandu-
se astfel date in timp real, lucru care permite imbunatatirea prognozelor 
hidrologice.

Datele primare culese de la toate  aceste sectiuni sunt prelucrate de catre 
Statia Hidrologica sub forma unor studii hidrometrice anuale,fiind folosite 
pentru cunoasterea cat mai exacta a volumelor de apa care pot fi folosite 
pentru activitatea umana din judet, precum si pentru intocmirea de 
prognoze, avertizari, calcularea debitelor de diferite asigurari.

Alte activitati desfasurate de catre Statia Hidrologica:
- reactualizari ale jurnalelor de ape mari la posturile hidrometrice- Bradut, Aita 

Mare, Micfalau;
- ridicari si prelucrari de profile transversale;
- reactualizarea cheilor limnimetrice pe perioade lungi;
- activitati de intretinere a statiilor automate;
- prelucrarea datelor de la forajele automate.

Statia Hidrologica isi desfasoara activitatea cu un personal format din 6 
hidrologi si 14 muncitori hidrometri. 
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1.2. Laboratorul de Calitate a Apei
Total analize fizico-chimice: 5394 indicatori

- Ape de suprafata: 1935 indicatori

- Ape uzate :966 indicatori

- -Foraje de obs.: 555 indicatori

Analize biologice:

- Macronevertebrate bentale: 15 sectiuni –ape de 

suprafata

- Micro fitobentos: 15 sectiuni- ape de suprafata

Personal LCA : 5 persoane

Acreditare: acreditat din 2010, 

reacreditare in 2020, conform 

noului Standard SR ISO 17025:2018
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Profilul compartimentului este gestionarea calitativa si cantitativa
a apelor de suprafata si subterane, care se desfasoara pe baza
Programului Unitar de Activitati in legatura cu Gospodarirea
Apelor, program care se aproba anual de Administratia Bazinala
de Apa Olt Rm.Vilcea.

Gestionarea Resurselor de Apa cuprinde urmatoarele activitati:

1. Monitoringul cantitativ- consta in urmarirea cantitatilor de apa
captata de catre folosinte consumatoare de apa din sursele
subterane sau din cele de suprafata si respectiv cantitatea de 
apa epurata evacuata in emisari. In acest sens pentru anul 2020 
exista 213  abonamente de utilizare/exploatare a resurselor de 
apa incheiate cu beneficiari.  

1.3. Gestiunea Resurselor de Apa
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2. Monitoringul calitativ – se realizeaza prin prelucrarea datelor din buletinele de 
incercari fizico-chimice elaborate de Laboratorul de Calitatea Apelor al S.G.A. 
Covasna si de Laboratorul de Calitatea Apelor al S.G.A. Brasov, pentru 17 sectiuni
caracteristice pentru apele curgatoare de suprafata, 19 de corpuri de apa freatica, 
precum si 41 surse de poluare ape uzate.

3. Activitatea de reglementare – consta in emiterea de avize, autorizatii, notificari, 
referate tehnice, consultatii tehnice, etc.

In cursul anului 2020 au fost emise 122 acte de reglementare din punct de vedere a 
gospodaririi apelor, din care 55 avize, 67 autorizatii.

4. Actiuni de verificare- pentru reactualizarea dosarelor obiective si reglementarea
noilor folosinte de apa.

5. Implementarea Directivei Cadru a Uniunii Europene in domeniul apelor.
- Raportul folosintelor de apa autorizate ce intra sub incidenta IPPC Directiva

91/61/EEC;
Raport privind stadiul realizarii Planului de implementare al Directivei nr. 91/271/CEE 

privind epurarea apelor uzate urbane.
- Raportul privind realizarea prevederilor programului de monitoring cantitativ a 

resurselor de apa;
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6. Alte activitati de gospodarire a apelor

- Raport tehnic ape subterane;
- Planul de folosire a apei in perioadele hidrologice normale-( Balanta apei);
- Reactualizarea Planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;
- Anuarul privind caracterizarea si gospodarirea apelor;
- Raport privind colectarea si epurarea apelor uzate;
- Actualizarea Planului de restricții și folosire a apei în perioadele deficitare 

pentru anul 2020, anexele 6 și 16 
- Raportul privind stadiul realizarii lucrarilor pentru asigurarea cerintelor de 

apa a localitatiilor
epurarea apelor uzate urbane ale agentilor economici industriali si

agrozootehnici;
- Participare la sedinte de reglementare a Colectivului de Analiza Tehnica la 

APM Covasna,  
sedinte PUZ organizat de Consiliul Judetean si la diferite dezbateri publice

dupa caz.
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1.4. Inspectia teritoriala a apelor

Compartimentul Inspecţia Teritorială a Apelor din cadrul SGA Covasna are 
principala activitate de efectuarea controalelor tehnice de specialitate din punct 
de vedere cantitativ şi calitativ cu privire la respectarea de către persoanele 
fizice şi juridice a legislaţiei în vigoare privind resursele de apă. Totoadată 
rezolvă, în limitele de competenţă sesizările persoanelor fizice / juridice, 
întocmeşte rapoarte privind activitatea sa, participă la dezbateri tehnice privind 
probleme de gospodărire a apelor, etc.

În anul 2020, reprezentantul compartimentului ITA a efectuat un număr de 
97 de inspecţii, compusă din 50 controale neplanificate, respectiv 47 controale 
planificate, fiind aplicate în total 12 avertismente, şi a fost înaintată o sesizare 
pentru plângere penală repartizat în felul următor:
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1. Controale planificate:
- dintr-un total de 47 controale planificate s-au realizat 47 de controale, 
reprezentând un procent de 100 %
- controalele neplanificate au fost defalcate după cum urmează:
a. Baraje de tip C şi D: 1 control
b. depozite de deşeuri menajere: 4 controale
c. Exploatare de agregate minerale din terasă: 7 controale
d. Staţii de sortare-spălare: 3 controale
e. Diguri: 1 control
f. IED-IPPC (mari poluatori): 2 controale
g. Staţii de epurare peste 10.000 L.E.: 3 controale
h. Staţii de epurare sub 10.000 L.E.: 13 controale (1 avertisment)
i. Salubrizări, igienizări: 3 controale
j. Folosinţe subterane: 5 controale
k. Poduri, podeţe: 1 control
l. Subtraversări, supratraversări: 2 controale
m. Alte folosinţe: 2 controale
2. Controale neplanificate:
a. Au fost efectuate un număr de 50 controale neplanificate, fiind defalcate după 
cum urmează:
a. Autosesizări: 26 controale (7 avertismente)
b. Sesizări: 15 controale (4 avertismente, 1 sesizare penală) 
c. Investigarea unor incidente, accidente asupra apelor: 9 controale
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2.1. Exploatare Lucrari Hidrotehnice

Biroul exploatare lucrari hidrotehnice isi desfasoara activitatile 
prevazute in PGA prin 4 formatii de lucru si una de mecanizare 
ce acopera intregul bazin hidrografic aflat in administrare

In acest sens, in anul 2020, au fost realizate urmatoarele lucrari:
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Lista lucrarilor promovate si executate in 2020 prin PGA 

11201 Intr. crt. diguri - F1 Cosiri manuale mp 100,000.00 86000
Cosiri manuale mp 210,000.00 229200

21202 Intretinere incinta Canton Moacsa Vopsitorii mp 110.00 110
Terasamente mp 8,000.00 3300

31203 Intretinere canton Tg. Secuiec Exploatare ore 847.00 842
41204 Intr. borne si bariere F1 Doborit/indepartat arbori mp 81.20 80
51205 Intr Clapeti F1 Consolidari vegetative mc 2,000.00 900

Terasamente manuale mc 200.00 268.44
Confectii metalice kg 320.00 0

61206 Igienizare R.Negru, zona Lemnia L=0.8 km Defrisari mp 4,800.00 7300
Terasamente manuale buc 50.00 40

71208 Decolmatare pr. Casin in loc Sinzieni L= 0.3 km Decolmatari mc 5,940.00 8250
81209 Decolmatare pr. Casin in loc Ruseni la pod DN L= 0.15 km Decolmatari mc 900.00 1930

91210 Cons.Veg. pe doua rinduri pr. Casin, mal stg.amonte de cfl cu R.Negru, L=50 m Doborit/indepartat arbori buc 50.00 50

Defrisari mc 20.00 20
Consolidari vegetative ml 50.00 50

101211 Cons.Veg. pe doua rinduri pr. Gelinta, mal stg.la Imeni, L=80 mm Doborit/indepartat arbori buc 80.00 80
Decolmatari mc 32.00 32
Consolidari vegetative ml 80.00 80

111212 Cons.Veg. Lac Padureni, L=80 mm Doborit/indepartat arbori buc 40.00 40
Terasamente manuale mc 9.60 9.6
Consolidari vegetative ml 80.00 80

121213 Cons.Veg. pe 2 rinduri,R. Negru mal dr.,  aval.loc. Catalina, L=80 m Doborit/indepartat arbori buc 80.00 80
Diferita lucrari la cantoane mc 32.00 32
Consolidari vegetative ml 80.00 80

131214 Interventie corectiva pr. Casin la cfl. cu pr. Catrusa L=150 m/ Recalibrare pr. Casin
zona Valea Seaca Catrusa/52206 Anrocamente din piatra mc 360.00 450

Consolidari vegetative ml 50.00 50
141215 Igienizare R. Negru, zona Lemnia L=0.6 km Defrisari mp 9,000.00 0
151216 Decolmatare pr. Casin am  loc Sinzieni L= 0.22 km Decolmatari mc 2,202.00 2900

161303 Rep. punere in siguranta dig mal stg. pr. Capalnau, am 2400 m de cfl cu R.Negru, 
L=30 m Terasamente mc 398.00 150

Anrocamente din piatra mc 62.00 61.66
171305 Reparatie subtraversari pr. Ghelinta mal stang zona Imeni Terasamente manuale mc 3.00 3

Betoane executate manual mc 3.20 3.2
Confectii metalice kg 56.70 56.7

Formatia Targu-Secuiesc
Formatia Targu-Secuiesc Operatiuni

caracteristice
Cantitati

planificate
Cantitati
realizate
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Decolmatare pr. 
Casin am  loc 
Sinzieni L= 0.22 km
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Rep. punere in siguranta dig mal stg. 
pr. Capalnau, am 2400 m de cfl cu 
R.Negru, L=30 m

 
 



70 
 

1305 Reparatie subtraversari pr. Ghelinta 
mal stang zona Imeni
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1214 Interventie corectiva pr. Casin la cfl. cu pr. 
Catrusa L=150 m/ Recalibrare pr. Casin zona Valea 
Seaca Catrusa
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12201 Intretinere curenta diguri pe R. Negru si aluenti F2 Cosiri manuale mp 244,400.00 229700
Cosiri mecanizate mp 74,000.00 105200

22202 Intretinere borne si bariere F2 Vopsitorii mp 27.28 0
32203 intretinere clapeti - F2 Terasamente mc 150.00 0

Terasamente manuale mc 18.00 0

42204 Cons. Veg. pr. Zabala, mal stg., am. biserica Romano-Catolica L=50 m Doborit/indepartat arbori buc
25.00

25

Consolidari vegetative ml 50.00 50
Terasamente mc 75.00 0

52205 Cons. Veg. pr. Zabala, mal dr av. pod beton, loc. Tamasfalau, L=30 m Doborit/indepartat arbori buc
15.00

15

Consolidari vegetative ml 30.00 30
Terasamente manuale mc 9.00 0

62206 Cons. Veg. pr. Covasna, mal dr am.800 m de statia de epurare Covasna, 
L=70 m Doborit/indepartat arbori buc

35.00
30

Consolidari vegetative ml 70.00 70
Terasamente mc 105.00 130

72207 Igienizare pr. Papauti de la pod DN13E in aval, mal stg.+dr., L=2.4 km Defrisari mp
19,200.00

21600

Doborit/indepartat arbori buc 90.00 180

82208 Igienizare pr. Covasna, mal stg+dr., de la statia de epurare in aval,L=1 km Defrisari mp
6,000.00

6000

Doborit/indepartat arbori buc 50.00 62

92209 Decolmatare pr. Covasna de la statia de epurare in aval, L=1000 ml; Doborit/indepartat arbori 3000

102211 Decolmatare pr. Chiurus, am cfl pr. Covasna, L=1000 m Decolmatari mc 6,000.00 6532

112212 Igienizare pr. Chiurus, am. cfl pr. Covasna, L=1 km Defrisari mp 8,000.00 15600
Doborit/indepartat arbori buc 30.00 90

122214 Decolmatare pr. Ferete intravilan Zagon, L=1500m; Decolmatari 1075
132301 Rep canton Covasna Diferita lucrari la cantoane ml 102.40 100.4
142302 Stabilizare albie pr. Chiurus Doborit/indepartat arbori buc 50.00 50

Anrocamente din piatra mc 59.48 58.95
Vopsitorii mp 3.67 0
Betoane executate manual mc 1.60 1.7

152213 Inlaturarea efectelor viiturii, pr. Valea Mare in loc. Valea Mare L=300 m Terasamente mc 510.00 510

Lista lucrarilor promovate si executate in 2020 prin PGA 

Formatia Covasna Operatiuni caracteristice Cantitati
planificate

Cantitati
realizate

 
 



73 
 

2209 Decolmatare pr. Covasna de la statia de epurare in aval, L=1000 ml
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2214 Decolmatare pr. Ferete
intravilan Zagon, L=1500m
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2211 Decolmatare pr. Chiurus, am cfl pr. 
Covasna, L=1000 m
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2304 Rep scara de acces la 
mira SH Zagon
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13201 Intrtinere canton Chichis Cosiri manuale mp 228.80 228.8
23202 Intrtinere canton Araci Exploatare ore 156.00 140.66
33203-Intretinere curenta diguri F3 - Sf. Gheorghe Cosiri manuale mp 347,000.00 282231.933

Terasamente mp 150,000.00 150000
43204 intretinere clapeti - F3 Terasamente mc 805.00 85

Doborit/indepartat arbori mc 24.00 14.4
Consolidari vegetative mp 240.00 100
Betoane executate manual mc 0.66 0
Confectii metalice kg 30.36 0

53205 Igienizare CN 12 aval loc Araci, L= 800 m Defrisari mp 8,000.00 8000
63206 Igienizare CN 13 am. loc. Haghig, L= 800 m Terasamente manuale mp 8,000.00 8000

73207 Igienizare pr. Satului am cfl. R. Negru, loc Bacel, L= 300 m Defrisari mp 3,600.00 3600

83208 Igienizare pr. Arcus, av. pod DJ121B,L= 500 m Defrisari mp 6,000.00 2500
Doborit/indepartat arbori buc 0.00 0

93209 Igienizare pr. Lisnau am. pod DJ103B, L= 1000 m Defrisari mp 12,000.00 12000

103210 Igienizare pr. Dobarlau am. pod DC27A, loc. Lunca Marcus, L = 700 m Defrisari mp
7,000.00

6000

113211 Igienizare R. Negru tronson loc. Ozun – loc. Lunca Ozunul L = 5 km Defrisari mp
8,000.00

0

Doborit/indepartat arbori buc 50.00 0

12
3212 (PGA 2019) Cons veg. pe doua rinduri pr. Simbrezii, zona statia de epurare 
Sf. Gheorghe, L=60 m Defrisari mc

120.00
120

Consolidari vegetative ml 60.00 60
Doborit/indepartat arbori buc 30.00 30
Terasamente manuale mc 9.60 9.6

133213 Decolmatare pr. Dobarlau, amonte pod DC27A, L=700 m Decolmatari mc 1,365.00 836

143214 Decolmatare pr. Satului,am. cfl. R. Negru, loc. Bacel, L=300 m Diferita lucrari la cantoane mc 600.00 600

153216 Intretinere incinta CIR Chichis ROST ml 75.00 0

163401 Igienizare pr. Valea Crisului amonte pod E578, L=500 m Anrocamente din piatra mp 10,000.00 10000

Terasamente manuale mc 100.00 100
Betoane executate manual mc 7.26 7.87
Confectii metalice kg 244.86 264

173302 Hidroizolatie cabina Statie hm Micfalau Confectii metalice kg 46.70 46.07
Vopsitorii mp 3.20 3.2
INVL mp 5.76 5.76

183304 Aducere la cota dig mal dr. R. Negru, loc Bacel, L=300 m 0 mp 5,400.00 0

193306 Consolidare cu piatra pr. Tarlung, mal dr., am.300 m de pod Garofina, L=40 Terasamente mc
548.00

906.8

Anrocamente din piatra mc 152.97 173.59

203307 (PGA2019) Aducere la cota dig mal dr. pr. Tarlung, loc. Bacel L=150 m 0 mp
2,700.00

0

Lista lucrarilor promovate si executate in 2021 prin PGA 

Formatia Sfantu-Gheorghe Operatiuni caracteristice Cantitati
planificate

Cantitati
realizate
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Consolidare cu piatra pr. Tarlung, mal dr., am.300 m 
de pod Garofina, L=40
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Cons veg. pe doua rinduri pr. Simbrezii, zona 
statia de epurare Sf. Gheorghe, L=60 m
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3213 Decolmatare pr. Dobarlau, amonte pod DC27A, L=700 m
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Decolmatare pr. Satului,am. cfl. R. Negru, loc. Bacel, L=300 m
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14201 intretinere canton Aita Cosiri manuale ore 720.00 600
24202 intretinere canton Baraolt Exploatare ore 720.00 660
34203 Intretinere Vopsitoriiitorii borne, bariere F4 Vopsitorii mp 97.60 97.6
44204 Intr curenta diguri F4 R. Olt si afluenti Terasamente mp 225,600.00 194500.78

Cosiri mecanizate mp 80,400.00 54500

54205 Igienizare pr. Noroios-Somos L=1400 m 900m+500m am si av. DJ 121 Doborit/indepartat arbori buc 15.00 15
Consolidari vegetative mp 7,000.00 7000

64206 Igienizare pr. Miclosoara, am cfl. R.Olt L=300 m Doborit/indepartat arbori buc 15.00 15
Defrisari mp 6,000.00 6000

74207 Igienizare CN 41 am. si aval DJ121, L=630 m Doborit/indepartat arbori buc 10.00 20
Terasamente manuale mp 3,470.00 5070

84208 Igienizare pr Valea Adinca, am si av. pod DJ121, L=1400 m Doborit/indepartat arbori buc 20.00 20
Defrisari mp 5,600.00 5650

94209 Consolidare veg. R.Olt am. 200 m de cfl. cu pr.Noroios, L=120 m Doborit/indepartat arbori buc 40.00 40
Defrisari mp 400.00 400
Consolidari vegetative ml 120.00 120
Terasamente manuale mc 30.00 30

104210 Consolidare veg. pr. Varghis av. pod DC 38, L=70 m Doborit/indepartat arbori buc 20.00 20
Consolidari vegetative ml 70.00 70
Defrisari mp 200.00 300
Terasamente manuale mc 20.00 20

114211 Decolmatare pr. Belinul Mare,av.loc.Belin L=1162 m Decolmatari mc 6,970.00 7540
Defrisari mp 2,900.00 3000
Diferita lucrari la cantoane buc 55.00 50

124401 Consolidare veg. pr. Baraolt la 300 m aval de Batanii Mici, L=120 m Doborit/indepartat arbori buc 40.00 40
Anrocamente din piatra mp 400.00 400
Consolidari vegetative ml 120.00 120

134402 Igienizare pr. Virghis am. loc. Virghis L=1000 m Betoane executate manual buc 20.00 20
Defrisari mp 5,000.00 5000

144403 Igienizare pr.Baraolt,am.pod beton Batani L=550 m Doborit/indepartat arbori buc 10.00 10
Defrisari mp 3,300.00 3300

154404 Igienizare pr. Rica, am. pod DC 38, L=1200m Doborit/indepartat arbori buc
220.00

1170

Defrisari mp 6,000.00 6000

164407 Decolmatare - punere in siguranta Pr. Cormos, str Morii, loc. Filia, L=350 m Decolmatari mc
1,995.00

2115

0 0
174408 Decolmatare pr. Capeni L=250, aval localitatea Capeni Decolmatari 625
184303 Rep.invelitoare magazie stoc de aparare si imprejmuire la Canton Baraolt INVL mp 140.000 140
194304 Reparatie punte SH Bradut Confectii metalice kg 151.890 151.89

Vopsitorii mp 5.260 5.26
204306 Reparatie clapet CN41 Terasamente manuale mc 2.00 2

Betoane executate manual mc 0.50 0.5
0 buc 1.00 0

Lista lucrarilor promovate si executate in 2021 prin PGA 

Formatia Baraolt Operatiuni caracteristice Cantitati
planificate

Cantitati
realizate
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4210 Consolidare veg. pr. Varghis av. pod DC 38, L=70 m
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4211 Decolmatare pr. Belinul Mare,av.loc.Belin 
L=1162 m
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4407 Decolmatare - punere in siguranta Pr. Cormos, 
str Morii, loc. Filia, L=350 m

 
 



86 
 

4408 Decolmatare pr. Capeni L=250, aval localitatea Capeni
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2.2 Compartimentul Dispecerat - Aparare Impotriva Inundatiilor 
cu atributii  de monitorizare si de aparare impotriva inundatiilor

Dispeceratul este o verigă a sistemului informaţional - decizional al apelor, dotat cu 
mijloace şi tehnologii pentru urmărirea permanentă a regimurilor 
hidrometeorologice şi de exploatare a lucrărilor hidrotehnice si face legătura între 
suportul informaţional şi procesul de decizie.

Principala activitate din domeniul apararii impotriva inundatiilor a fost indrumarea 
responsabililor din cadrul primariilor in vederea actualizarii planurilor locale de 
aparare impotriva inundatiilor, planuri necesare pentru actualizarea Planului 
Judetean si al S.G.A. Covasna, de aparare impotriva inundatiilor.

- urmăreste şi supraveghează evoluţia în timp a parametrilor hidrometeorologici; 
- urmăreşte şi supraveghează regimurile de exploatare operativă în concordanţă 
cu situaţia hidrometeorologică, cu starea folosinţelor de apă, cu activităţile 
complexe de apărare împotriva inundaţiilor; 
− asigură primirea informaţiilor de la unităţile furnizoare de date; 
− creează şi gestionează baza de date permanentă cuprinzând elementele 
caracteristice ale cursurilor de apă, ale construcţiilor hidrotehnice, precum şi 
valorile critice ale principalilor indicatori şi parametrii ce caracterizează sistemul 
apelor ; 
− asigura informatiile necesare factorilor de decizie prin intocmirea rapoartelor 
operationale în situaţii excepţionale, determinate de starea sau integritatea 
funcţională a lucrărilor hidrotehnice, incidente sau avarii directe ale acestora.
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În anul 2020 S.G.A. COVASNA a facturat către clienți suma totală de 1.198.170,88 lei și a 
încasat 1.110.817,30 lei.

Structurat pe tipuri de activități s-au emis facturi astfel:
- pentru activitatea de bază (apă brută, substanțe poluante): 816.847,51 lei, reprezentând 68,17% 
din total facturat;
- pentru analize fizico-chimice: 57.963,71 lei, reprezentând 4,84% din total facturat;
- pentru valorificare material vegetal: 31.755,79 lei reprezentând 2,65% din total facturat;
- pentru acte de reglementare și consultanță tehnică de specialitate: 109.328,43 lei reprezentând 
9,12% din total facturat;
- pentru închirieri patrimoniu public: 29.224,44 lei reprezentând 2,44% din total facturat;
- pentru penalități depășire indicatori maxim admiși și dobânzi pentru întârziere la plată: 
153.032,83 lei reprezentând 12,87% din total facturat.

Apa bruta, substante poluante

Analize fizico-chimice

Valorificare material vegetal

Acte de reglementare

Inchirieri patrimoniu public

Penalitati depasire indicatori

ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA
pe anul 2020
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Încasările de la clienți în anul 2020 s-au ridicat la 1.110.817,30 lei, cu 6,95% mai mult decât
în anul 2019, iar soldul facturilor neîncasate la 31.12.2020 este de 216.085,15 lei față de 128.731,57
lei la 31.12.2019.
Din soldul de la 31.12.2020 creanțele mai vechi de 30 de zile sunt în sumă de 157.536,78 lei, adică
72,90 %. O parte din aceste creanțe mai vechi de 30 de zile sunt constituite din sume contestate în
instanță de către beneficiari (penalități de depășire indicatori maxim admiși) al căror termen de
judecată este stabilit în 2021 (72.911,09 lei). O altă categorie de creanțe mai vechi de 30 de zile este
reprezentată de clienții aflați în faliment/insolvență pentru care nu s-a încheiat încă procedura
începută în 2005, 2010, 2014 (27.250,08 lei).

Din punctul de vedere al bugetului de venituri si cheltuieli, anul 2020 a înregistrat:
-Încasări în sumă de 1.110.817,30 lei și
-Plăți în sumă de 7.636.744,39 lei.

De remarcat este faptul că SGA Covasna este unitate fără personalitate juridică în componența
Administrației Bazinale de Apă Olt, care este instituție publică cu finanțare integral din venituri
proprii. Diferența de 6.525.927,09 lei între plăți și încasări a fost asigurată de ABA Olt, ca și
cheltuielile cu carburanți și lubrifianți, investiții concretizate în active fixe, lucrări de investiții.
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Lucrari de investitii in cursul anului 2020
1. WATMAN- Sistemul informatic pentru managementul integrat al 

apelor ETAPA II- este o investitie in derulare, iar in judetul Covasna 
au fost stabilite amplasarea a 4 sirene de avertizare in localitatiile
Bacel si Chichis, Dobarlau si Dobolii de Jos;

2. Regularizare pr. Dobarlau pe sectorul Dobarlau-Lunca-Marcusului,  
jud. Covasna – la acesta investitie a fost elaborat proiectul tehnic si a 
fost facuta licitatia lucrarilor, urmand ca in anul 2021 sa fie executate
urmatoarele lucrari:
- Reprofilare albie - 1980 m;
- Consolidare mal cu zid din gabioane - 980 m;
- Consolidare mal cu zid de beton - 645 m;
- Traverse din gabioane - 5 buc;

3. Regularizare pr. Ghelinta – aceasta lucrare de investitii este facuta
pentru refacerea lucrarilor calamitate in 2018 si care nu a putut fi 
executata in decursul anului 2019. Lucrarea consta in:
- Refacere prag de fund - 4 buc;
- Refacere saltele din gabioane - 400m;
- Refacere consolidare mal cu gabioane pe 60 m;

Lucrarea este executata in proportie de 95%, urmand ca finallizarea
acesteia sa se realizeze in cursul acestui an.
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Interventii privind refacerea lucrarilor calamitate

A. Lucrari calamitate in cursul anului 2020 - au fost executate
la:
- La Saciova, pe pr. Saciova;
- La Valea Mare, pe pr. Valea Mare si afluenti;
- La Malnas Bai in intravilan, pe pr. Malnas;
- La  Dobarlau, pe pr. Dobarlau;

B.  Lucrari calamitate in anii anteriori anului 2020 – au fost
executate la:
- La Covasna, pe pr. Covasna;
- La Capeni, pe pr. Capeni;
- La Sanzieni pe pr. Casin;
- La Zagon, pe pr. Ferete;

De mentionat, ca la lucrarile executate pentru calamitatiile din anii
anteriori, Primariile UAT-urilor au asigurat motorina necesara
executiei acestora.
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