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1. Informare în legătură cu activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de 

Muncă Covasna, cuprinzând acțiunile și activitățile specifice, în colaborare cu UAT-uri și 

instituții reprezentative la  nivelul județului; 

 

Prezintă: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Covasna 

 

 

2. Raport asupra activității desfășurate de Agenția pentru Protecția Mediului Covasna 

în anul 2020; 

 

Prezintă: Agenția pentru Protecția Mediului Covasna 

 

 

3.  Raportul de activitate al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna 

pe anul 2020. 

 

Prezintă: Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna 

 

 

 

 

 

 

 



Punctul 1 

 

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ COVASNA 
 

Informare în legătura cu activitatea  
Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Munca Covasna,  

cuprinzând acţiunile şi activităţile specifice,  
în colaborare cu UAT-uri şi instituţii reprezentative la nivelul judeţului 

 
 

OBIECTIVELE  ŞI DIRECŢIILE  DE ACŢIUNE   
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Covasna este instituţia publică cu 

personalitate juridică, care funcţionează ca unitate subordonată A.N.O.F.M. Bucureşti având ca 
obiective şi direcţii de acţiune principale derivate din cele stabilite la nivel național. 
La rândul său A.J.O.F.M. Covasna coordonează, organizează şi realizează activitatea de ocupare a 
forţei de muncă şi de protecţie socială a persoanelor neîncadrate în muncă la nivelul judeţului.  
Printre principalele sarcini care revin A.J.O.F.M. Covasna, conform prevederilor legale, se numără 
instituţionalizarea dialogului social în domeniul forţei de muncă, realizarea şi implementarea 
politicilor, strategiilor, planurilor şi programelor privind ocuparea forţei de muncă şi formarea 
profesională a şomerilor, deservind persoanele în căutarea unui loc de muncă pe de o parte, iar de 
cealaltă parte, angajatorii. 

Obiectivele generale şi specifice alături de direcţiile de acţiune ale AJOFM Covasna au avut la 
bază priorităţile referitoare la ocuparea forţei de muncă, cuprinse în documentele strategice 
guvernamentale în domeniul ocupării şi formării profesionale a forţei de muncă. Obiectivele generale 
care guvernează activitatea agenţiei sunt: 

- Creşterea gradului de ocupare şi a competenţelor profesionale ale persoanelor în căutarea 
unui loc de muncă pe piaţa internă a muncii, prin implementarea măsurilor prevăzute în 
Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă  

- Furnizarea serviciilor EURES prevăzute de legislaţia comunitară cu privire la compensarea 
ofertelor şi a cererilor de locuri de muncă în cadrul Uniunii Europene  

- Întărirea capacităţii administrative a Serviciului Public de Ocupare în vederea furnizării de 
servicii şi măsuri active de ocupare personalizate, moderne şi de calitate  

- Creşterea gradului de vizibilitate al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
privind serviciile şi măsurile acordate, precum şi rezultatele obţinute ca urmare a  
implementării acestora 

- Întărirea colaborării interinstituţionale la nivel naţional şi internaţional 
Acestora li se adaugă obiective specifice şi direcţii de acţiune / măsuri, pentru sprijinirea 

persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi a angajatorilor, cu finalitate în ocuparea forţei de 
muncă. 

Cele mai importante obiective specifice ale AJOFM Covasna urmăresc: 
a. Creşterea gradului de ocupare pe piaţa muncii a persoanelor aflate în căutarea unui loc de 

muncă, în concordanţă cu locurile de muncă vacante comunicate de angajatori 
b. Sporirea şanselor de ocupare pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile cum 

sunt: tinerii, şomerii de lungă durată, persoanele de etnie romă, persoanele cu dezabilități, 
persoanele eliberate din detenţie, tinerii cu risc de marginalizare socială 

c. Implementarea măsurilor de prevenire a şomajului şi de stimulare a ocupării forţei de muncă 
pentru şomeri, precum şi de combatere a marginalizării sociale 

d. Prevenirea şomajului de lungă durată prin oferirea unei alternative ocupaţionale într-o 
perioadă de maxim 4 luni de la data înregistrării pentru tineri şi respectiv 6 luni în cazul 
adulţilor 

e. Reducerea şomajului de lungă durată prin încheierea cu şomerii de lungă durată a unui acord 
de integrare în muncă, în cel mult 18 luni de la intrarea în şomaj, cu scopul de a facilita 
tranziţia spre ocuparea unui loc de muncă 

f. Oferirea de oportunităţi de ocupare şi dezvoltare profesională tinerilor şomeri până în 25 de 
ani, în primele 4 luni de la înregistrare, prin integrarea în programe de formare profesională, 



includerea în programe de ucenicie la locul de muncă, sau de efectuare a stagiului pentru 
absolvenţii de învăţământ superior şi plasarea pe locuri de muncă vacante  

g. Promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială, prin 
includerea acestora în măsuri active şi asigurarea altor forme de suport specifice 

h. Stimularea participării la formare profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de 
muncă  

i. Acordarea de facilităţi angajatorilor pentru a încadra persoane din rândul şomerilor 
j. Anticiparea pe termen scurt şi mediu a tendinţelor de schimbare şi a evoluţiilor pieţei muncii 

în baza analizelor periodice, prin corelarea informaţiilor de pe piaţa muncii cu cele deţinute în 
evidenţele proprii 

k. Consolidarea capacităţii administrative prin creşterea gradului de pregătire profesională a 
personalului propriu şi identificarea nevoii de externalizare a unor servicii, precum şi 
stabilirea unor aranjamente de cooperare formală sau informală cu actori relevaţi de pe piaţa 
muncii  

l. Absorbţia Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii, în conformitate cu Programul 
Operaţional Capital Uman, în vederea finanţării din surse complementare Bugetului 
asigurărilor pentru şomaj a măsurilor active de ocupare 

Aceste obiective şi acţiuni au fost concretizate în: 
- Programul de ocupare al forţei de muncă,  
- programele speciale de ocupare: 

 Programul 60, special pentru localităţi din mediul urban,  
 Programul 155, special pentru de localităţi din mediul rural,  
 Programul 145, special pentru comunităţi cu număr mare de etnici romi,  
 Programul  special pentru elevi şi studenţi,   
 Programul special pentru sprijinirea ocupării persoanelor supuse riscului marginalizării 

sociale şi Programul special stagii profesionale, pentru absolvenţii de învăţământ superior 
 Planul de formare profesională, inclusiv prin ucenicie la locul de muncă  

 
SITUAŢIA ŞOMAJULUI ÎNREGISTRAT 

În perioada de după 2010, rata şomajului înregistrat în judeţul Covasna a fluctuat de la un 
nivel maxim de 12,4% până la nivelul de 3%, în luna decembrie 2020 fiind de 5,07% - situându-se 
cu 0,17 pp sub cea înregistrată în luna precedentă şi cu 1,73 pp peste cea înregistrată în aceiaşi 
perioadă din anul precedent (cifrată la 3,34%).  
 

 

În luna aprilie 2021 rata șomajului (4,76%) situându-se cu 0,08 pp sub cea înregistrată în luna 
precedentă şi cu 1,4 pp peste cea înregistrată în aceiaşi perioadă din anul precedent (cifrată la 
3,36%). La 30.04.2021 sunt în evidentele AJOFM Covasna un număr de 4080 şomeri, înregistrându-
se o rată a şomajului de 4,76 %. 

 



 

După anul 2002, când a intrat în vigoare Legea 76, rata şomajului a fost în județul nostru 
constant superioară ratei şomajului înregistrat la nivelul întregii ţări, aceste creșteri cifrându-se între 
1 şi aproape 4 puncte procentuale – în ultimii 3 ani însă, această diferenţă s-a diminuat, până când 
s-a ajuns aproape de rata şomajului la nivel naţional, iar în anul 2020 această diferenţă s-a 
accentuat din cauza situaţiei economice din pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, cifrându-se ca în 
anii 2013-2014. 

Diferenţele între media ratei şomajului în Covasna şi media naţională înregistrată în luna 
martie 2021 (la nivel naţional până la această dată nu sunt disponibile decât date aferente lunii 
martie 2021) au ajuns la 1,59 puncte procentuale. 

 

 

Explicaţia creşterii ratei șomajului o constituie în principal disponibilizările de personal ce au 
avut loc în județul Covasna ca urmare crizei generate de pandemia COVID-19. Mai mulţi angajatori 
şi-au încetat existenţa până în prima jumătate a anului 2020, urmare a şocului major economic 
cauzat de epidemia de coronavirus. 

Pe parcursul anului 2020, au intrat în evidenta AJOFM Covasna un număr de 5049 persoane 
(din care 2684 femei) şi au ieșit din evidenţe 3553 persoane (1851 femei). 

Pe parcursul anului 2020 numărul disponibilizărilor de personal a fost mult mai mare faţă de 
alţi ani, existând un număr crescut de angajatori care au disponibilizat mai mult de 10 salariaţi: 

o VALKES  
o READY GARMENT TEHNOLOGY ROMANIA  
o LRO  
o SECUIANA SA  
o PRODUCTIE ZARAH MODEN SRL  
o NEW-FASHION SA  
o EL-CO SA  
o ELLEGIPI  
o ROULEAU GUICHARD SRL  



 
La sfârșitul lunii decembrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Covasna erau înregistrați 4348 șomeri (din care 2124 femei), rata șomajului fiind de 5,07 %.  
Din totalul de 4348 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Covasna, 1182 (din care 810 

femei) erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3166 (din care 1314 femei) erau șomeri 
neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2979 șomeri provin din mediul rural și 1369  
sunt din mediul urban. 

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel: şomerii cu studii primare şi 
fără studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Covasna 
(45,08%), urmat de cei care au studii gimnaziale (22,38%) și de cei care au absolvit postliceala şi 
liceul (18,90%). Șomerii care au studii profesionale reprezintă 10,83% din totalul șomerilor 
înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 2,81%. 

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă 
astfel: 1688 persoane foarte greu ocupabile, 1555 greu ocupabile, 978 mediu ocupabile, iar 127 
sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare 
a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.  

Repartizarea în teritoriu a şomerilor înregistrati în evidenţa AJOFM Covasna se prezintă astfel 
pe zone ale judeţului: zona Sfântu Gheorghe cu 1537 persoane (710 femei), din care în plată  
280(191 femei), urmat de zonele Baraolt cu 1128 persoane (452 femei), din care în plată 101 (63 
femei), Târgu Secuiesc cu 896 persoane (575 femei), din care în plată 567(416 femei),  Covasna cu 
502 persoane (250 femei), din care în plată 154 (94 femei),  Întorsura Buzăului cu  285 persoane 
(137 femei), din care în plată 80 (46 femei). 

 
La sfârșitul lunii aprilie a acestui an, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de 

Muncă Covasna erau înregistrați 4080 șomeri (din care 1976 femei), rata șomajului fiind de 4,76%.  
Din totalul de 4080 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Covasna, 897 (din care 661 

femei) erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3183 (din care 1315 femei) erau șomeri 
neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2927 șomeri provin din mediul rural și 1153  
sunt din mediul urban 

Șomerii cu studii primare şi fără studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor 
înregistraţi în evidenţele AJOFM Covasna (50,98%), urmat de cei care au studii gimnaziale (22,25%) 
și de cei care au absolvit postliceala şi liceul (16,30%). Șomerii care au studii profesionale reprezintă 
7,80% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 2,67%. 

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă 
astfel: 2159 persoane foarte greu ocupabile, 1174 greu ocupabile, 545 mediu ocupabile, iar 202 
sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare 
a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.  

Repartizarea în teritoriu a şomerilor înregistrati în evidenţa AJOFM Covasna se prezintă astfel 
pe zone ale judeţului: zona Sfântu Gheorghe cu 1435 persoane (639 femei), din care în plată  164 
(112 femei), urmat de zonele Baraolt cu 1193 persoane (494 femei), din care în plată 86 (60 femei), 
Târgu Secuiesc cu 765 persoane (498 femei), din care în plată 446(355 femei),  Covasna cu 479 
persoane (248 femei), din care în plată 144 (94 femei),  Întorsura Buzăului cu  208 persoane (97 
femei), din care în plată 57 (40 femei). 

Femeile reprezintă 48,43 % din totalul şomerilor înregistraţi în evidenţa AJOFM Covasna. 
Un alt aspect important al situației șomajului în județul Covasna îl constituie plaja ocupațiilor 

pe care le-au deținut persoanele înainte de intrarea în șomaj, astfel că, peste 41% dintre şomerii 
înregistraţi provin din locuri de muncă fără calificare. Marea problemă pe care o astfel de repartiţie 
pe ocupaţii a şomerilor intraţi în evidenţa AJOFM Covasna o generează este accentuată de situaţia 
pe niveluri de educaţie ( fără studii, studii primare incomplete şi nivelul gimnazial)  de 35,73% dintre 
şomeri, cărora este foarte greu să acceadă la un loc de muncă. 

Situaţia este dificilă din punctul de vedere al statutului de beneficiar de indemnizaţie – ca efect 
economic negativ al pandemiei de coronavirus SARS-CoV-2, având o tendinţă de creştere a 
solicitărilor de indemnizaţii de şomaj ca urmare a încetării contractelor individuale de muncă şi a 
menţinerii numărului de beneficiari de venit minim garantat, raportul fiind de aproximativ 1/4  
persoane care primesc indemnizaţie de şomaj. 

Şomerii care nu beneficiază de indemnizaţii sunt şi cel mai greu plasabili – în majoritate 
aceştia sunt : 

o beneficiari de venit minim garantat  



o pentru ca nu dețin vreo calificare, nu au un nivel al educației care sa le permită sa fie 
cuprinși într-un program de formare profesionala,  

o sunt în șomaj pentru perioade care au depășit 12 luni, ceea ce implică o distanţare de 
lumea profesională şi în paralel, pierderea încrederii în sine. 

Majoritatea persoanelor din mediul rural, înscrise în evidenţele AJOFM Covasna o reprezintă 
beneficiarii de venit minim garantat care implică acordarea unui mix de prestaţii sociale al căror 
cuantum  însumat depăşeşte adesea nivelul salariului minim brut pe ţară, garantat în plată, pe care 
aceste persoane (fără calificări sau educaţie iniţială) l-ar primi dacă s-ar angaja. 

Mai mult, în Covasna structura şomajului evidenţiază o pondere importantă a persoanelor de  
etnie roma, cu problemele pe care acestea le au pe piaţa muncii,  generate cumulativ de lipsa de 
educaţie iniţială, de lipsa de calificări ori de atitudinea acestora faţă de muncă şi etica muncii. 
 

ACŢIUNI ÎNTREPRINSE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR 
“Campania de verificare a stabilirii si acordării ajutorului social si pentru identitifcarea 
măsurilor de crestere a ocupării persoanelor apte de muncă”. 

Urmare a deciziei Ministrului Muncii, în perioada 01-26 februarie 2021 echipe mixte alcătuite 
din inspectorii sociali din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Covasna şi 
personal de specialitate din cadrul Agentiei Judeţene de Ocupare a Fortei de Muncă Covasna a 
desfăsurat actiuni în cadrul acestei campanii. 

Obiective de ocupare ale campaniei, au fost : 
a. creșterea gradului de ocupare în rândul beneficiarilor de ajutor social apți de muncă, prin 

corelarea dintre locurile de muncă disponibile la nivel teritorial și a serviciilor pentru 
stimularea ocupării forței de muncă  

b. informarea despre oferta de formare profesională, in vedera inmatricularii la cursurile 
propuse sau alese din cele aprobate in planul anual de formare; 

c. posibilitatea de încadrare a persoanelor apte de muncă, altii decat cei de la pct a) si al căror 
nivel de calificare este redus; 

d. identificarea în vederea înregistrării în evidentele AJOFM a membrilor familiilor beneficiarilor 
de VMG, persoane apte de muncă, cu vârsta de minim 16 ani, respectiv prezentarea 
serviciilor gratuite oferite în acest sens; 

e. informarea, consilierea persoanelor beneficiare de ajutor social, deja înregistrate în 
evidentele AJOFM în vederea integrării pe piata fortei de muncă; 

f. informarea si consilierea persoanelor în vederea identificării oportunitătii de includere în 
programele de formare profesională oferite de AJOFM; 

g. informarea privind oportunitatea evaluării si certificării competentelor profesionale dobândite 
pe căi non-formale; 

h. medierea persoanelor cu vârsta de minim 16 ani, pe baza situatiei locurilor de muncă 
vacante valabilă în conditiile actiunii; 

i. informarea privind măsurile active de care pot beneficia conform Legii nr.76/2002; 
j. îndrumarea persoanelor convocate în vederea includerii în Programul “A doua sansă“, a 

Ministerului Educatiei si Cercetării. 
 

In cadrul campaniei au fost oferite servicii  pentru 1.722 de persoane. 
În cazul judeţului Covasna, faptul că aprox. 70% dintre acești şomeri provin din mediul rural, 

implică şi faptul că au dificultăţi în a accede la un loc de muncă, situaţia fiind potenţată negativ de 
situaţia reţelei de transport local, insuficient dezvoltată şi care nu permite efectuarea navetei către 
zonele unde oferta de locuri de muncă este mai diversificată şi mai mare – situaţia ajungând să se 
cronicizeze. 

Zonele rurale din judeţ se confruntă cu situaţii extrem de nefavorabile pe piaţa muncii – aşa 
cum sunt zonele Băţani, Estelnic, Vâlcele, Belin - (spre exemplu în zonele Băţani sau  Vâlcele sunt 
comparativ cu populaţia în vârstă de muncă de peste 5 ori mai mulţi şomeri înregistraţi, decât în 
restul judeţului). 

Accesul acestor persoane către un pol de dezvoltare (din Covasna, Braşov sau Harghita – 
judeţe învecinate) este limitat de faptul că nu există nici o posibilitate de a asigura naveta şi pentru 
schimburile  II şi III.  

Dorinta actorilor din piata muncii, fie ca sunt in cautarea unui loc de munca sau angajatori, ca 
in viitorul imediat sa se deschida scoli profesionale si in teritoriu, sa beneficieze de sansa de a studia 



tinerii si nu numai o meserie, dar si de a imbunatatii abilitatile si deprinderilor celor selectati, acestia 
beneficiind de subventii locale sau de la buget. 

Primaria din Loc. Araci, Comuna Valcele, prin demersurile facute la nivelul ISJ Covasna, ofera 
spatiu pentru ca din anul scolar 2021-2022, sa se poata inmarticula un numar insemnat de tineri. 

Impactul campaniei a constat in constientizarea persoanalelor apte pentru munca in special a 
celor beneficiari de VMG, cu privire la faptul ca exista locuri de munca si pentru ei, despre existent 
locurilor pentru munci usoare, dar si ca se pot gasii solutii pentru imbunatatirea starii lor materiale. 

 
Implementarea actiunilor de sprijin în domeniul protecției sociale în contextul 

situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2: 
Efectele epidemiei coronavirus  la nivelul judeţului Covasne sunt reflectate de:  
- lipsa unor angajatori puternici şi închiderea unor angajatori din domeniul industriei textile;  
- concentrarea activităţilor economice către ramuri de activitate care nu generează plusvaloare 

mare;  
- diminuarea numărului de locuri de muncă nou create;  
- crearea unui cerc al  dependenţei micilor angajatori faţă de măsurile de stimulare a ocupării 

forței de muncă din toate categoriile şi grupurile de persoane. 
AJOFM Covasna a sprijinit: 

 1098 angajatori pentru  22.797  salariati  beneficiari de indemnizaţie de şomaj tehnic în 
valoare de 31.979.229 lei, pentru angajatorii ai căror angajaţi au avut contractele suspendate 
ca urmare a suspendării totale/parţiale a activităţii pe diverse domenii în perioada stării de 
urgenţă/alertă, prin solutionarea a 3109 cereri; 

 655 angajatori prin decontarea unei părţi din salariu pentru o perioadă de 3 luni - 41,5%, 
pentru 13.490 salariati, în valoare de 14.135.985 lei; 

 3 angajatori prin sprijin financiar pentru activităţi în regim de telemuncă, conform OUG 
nr.132/2020, în valoare de 50.000 lei, reprezentând o sumă în valoare de 2.500 lei, acordat 
angajatorilor pentru fiecare telesalariat în scopul achiziţionării de pachete de bunuri si servicii 
tehnologice necesare desfăşurării activităţii în regim de telemuncă; 

  80 de angajatori prin acordarea indemnizaţiei de 75% din diferenţa dintre salariul de bază 
brut prevăzut în contractul individual de muncă şi salariul de bază brut aferent orelor de 
muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor 
salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat    ( kurzarbeit), în valoare de 1.547.613 
lei, pentru 1.638 persoane;  

 Acordarea de sprijin financiar pentru încheierea contractelor individuale de muncă pe 
perioadă determinată de până la 3 luni, conform OUG nr.132/2020 în valoare 20.461 lei; 

 Acordarea de sprijin financiar pentru 340 angajatori pentru 607 salariati care au cerut 
indemnizatie de concediu ca parinte pe perioada in care scolile au avut activitatea intrerupta. 

 
Implementarea actiunilor din Programul de ocupare: 
A.J.O.F.M.  Covasna realizează măsurile active de combatere a şomajului, adresate atât 

clienţilor-persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, cât şi angajatorilor, pe tot parcursul anilor 
de aplicare a prevederilor Legii nr. 76 / 2002 

Acestea au fost acordate ca pachet de servicii, adaptate nevoilor clientului . 
Serviciile care au contribuit la sprijinirea ocupării şomerilor au inclus: medierea muncii, 

informarea şi consilierea profesională, formarea profesională, subvenționarea locurilor de muncă 
create pentru persoanele care aparţin unor grupuri ţintă prevăzute de lege, cum sunt şomerii cu 
vârste de peste 45 de ani, cei care sunt unici întreținători ai familiilor monoparentale, tineri NEETs, 
persoane care mai au 5 ani până la pensie, absolvenţii instituţiilor de învăţământ, persoanele cu 
disabilităţi ori cele care sunt supuse riscului marginalizării sociale. 

Cele 2395 persoane care au fost ocupate in anul 2020 şi tipurile de măsuri finanţate din 
bugetul asigurărilor pentru şomaj se prezintă astfel: 

- 2619 persoane prin acordarea serviciilor de mediere, din care: 
o 2061 prin medierea pe locuri de muncă pe perioadă nedeterminată, 
o 334 prin medierea pe locuri de muncă pe perioadă determinată, 

- 62 persoane prin organizarea cursurilor de formare profesională; 
- 236 persoane prin completarea veniturilor salariale ale şomerilor care se încadrează înainte 

de expirarea şomajului; 
- 29 persoane prin prima de activare pentru şomerii neindemnizaţi; 



- 406 persoane prin acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea şomerilor peste 45 
ani sau părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, din care: 

o 389 şomeri peste 45 de ani, 
o 17 părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, 

- 296 persoane prin acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea tinerilor NEETs; 
- 28 persoane care mai au 5 ani până la pensie; 
- 3 persoane prin stimularea mobilităţii forţei de muncă, din care: 

o 3 prin prima de relocare, 
- 61 persoane prin acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea absolvenţilor din 

instituţii de învăţământ; 
- 17 absolvenţi beneficiari de primă de inserţie; 
- 1 persoană prin acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea persoanelor cu 

handicap; 
- 1 prin acordarea de servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi 

independente sau pentru iniţierea unei afaceri; 
- 6 persoane prin încheierea de contracte de solidaritate; 
- 10 persoane prin subvenţii acordate angajatorilor care încadrează în muncă elevi şi studenţi 

în baza Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor; 
- 18 persoane prin alte măsuri active, aceştia fiind absolvenţi de cursuri finanţate prin POCU. 

Structura pe nivel de ocupabilitate a celor 2395 de persoane încadrate este următoarea: 
- 431 persoane - uşor ocupabil; 
- 488 persoane – mediu ocupabil; 
- 1206 persoane – greu ocupabil; 
- 270 persoane – foarte greu ocupabil; 

 
Implementarea actiunilor din Planul de formare: 
Până la sfârșitul anului au fost organizate, în total 13 programe de formare profesională cu 

finanțare din BAS, pentru 179 de șomeri,  din care: 
- 9 programe de formare profesională, prin Centrul Propriu de Formare profesională a 

Adulților, în ocupațiile/competențele de, lucrător în comerț, femeie de serviciu, îngrijitor spații verzi, 
competențe sociale și civice, competențe antreprenoriale, competențe informatice și 
inspector/referent resurse umane, la care au participat 124 de șomeri. 

- 4 programe de formare profesională, prin CRFPA Brașov, în ocupațiile de agent de securitate, 
casier, recepționer de hotel și manichiurist-pedichiurist, la care au participat 55 de șomeri. 

Pe lângă aceste cursuri s-au aflat în derulare 7 programe de formare profesională prin 
ucenicie, in ocupațiile de, brutar, bucătar, lucrător în comerț, operator montaj linii automate, 
infirmieră și lucrător în structuri pentru construcții, la care au participat 42 de ucenici și 7 persoane 
angajate. 

In ceea ce privește grupurile țintă, la programele de formare profesională organizate în anul 
2020  au participat 179 de șomeri, dintre care, 128 de femei(71,50%) , 20 de tineri sub 25 de ani 
(11 %), din care 10 au intrat în pregătire în primele 4 luni de la înregistrare, 29 de șomeri între 25-
35 de ani(16%), 57 de șomeri intre 35-45 de ani (32%),73 de șomeri peste 45 de ani (41%), din 
care 17 de persoane peste 55 ani, 1 șomer de lungã duratã sub 25 de ani(0,6%), 10 de persoane de 
etnie romă(5,58%) și 36 de persoane din mediul rural(20,11%).  

Cei 10  șomeri de etnie romă au fost înscriși la programul de formare organizat în competențe 
sociale și civice. 

Pe lângă aceste cursuri au mai rămas în derulare, 6 programe de formare (5 cursuri prin 
CPFPA) organizate pentru 33 de ucenici, în ocupațiile de bucătar, operator montaj linii automate, 
dulgher - tâmplar-parchetar, lucrător în structuri pentru construcții și infirmieră. 

Ţinând cont de situaţia din anul 2020 dar mai ales de situaţiile din anii anteriori, la nivelul 
judeţului nostru se manifestă următoarele tendinţe în ceea ce priveşte activitatea de formare 
profesională a şomerilor : 

- diversificarea ofertei de formare,  
- creşterea ratei de activare a diferitelor categorii de şomeri, în cursuri, 
- creşterea ratei de plasare în urma absolvirii programelor de formare, în special la programele 

de formare profesională organizate cu finanţare din bugetul asigurărilor pentru şomaj. 
Alte actiuni: 



Agentia a implementat o serie de proiecte care au ca scop cresterea gradului de ocupare pe 
piata muncii, astfel: 

 În perioada  05.04.2019-04.03.2022  se află în implementare Proiectul UNIT 5 RMD si RMPD 
– Ucenicie si stagii pentru șomerii non-NEET din regiunile mai dezvoltate și mai puțin dezvoltate. În 
prezent sunt în derulare 38 convenții în cadrul acestui proiect (operator montaj linii automate 10, 
infirmieră 11, bucătar 5,  4 lucratori in comert, 4 dulgheri, 3 lucratori in constructii, 1 frizer) 

 În cadrul Proiectului UNIT4 RMPD – Ucenicie si stagii pentru șomerii non-NEET din regiunile 
mai puțin dezvoltate s-au încheiat 16 convenții pentru subvenționarea formării profesionale prin 
ucenicie (5 brutar, 5 operator montaj linii automate, 6 frizer).  

 Au finalizat pregătirea 24 ucenici.  
  Pentru subventionarea locurilor de munca s-au implementat : 
 „PROACCES RMPD ALTERNATIV - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de 

muncă pentru șomeri și inactivi”: 1.222 persoane subventionate pe o perioada de 12 luni. 
 ACTIMOB 3 RMPD „Activare și mobilitate tineri NEETs” – 545 persoane subventionate pe 

o perioada de 12 luni. 
 PROACCES 2 – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri 

și inactivi – 165 persoane subventionate pe o perioada de 12 luni. 
 - PROACCES 3 - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri 

– 163 persoane subventionate pe o perioada de 12 luni. 
Pentru subventionarea locurilor de munca pentru aceste persoane au fost acordate sume in 

valoare de 24.094.685 lei pentru 925 angajatori. 
In cadrul  proiectului ”INTESPO„ – Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de 

Ocupare, agentia a sprijinit 2931 de tineri prin servicii de informare, consiliere si mediere, din care 
1333 au fost incadrati. 

In cadrul acestui proiect institutia a incheiat 39 de protocoale cu UAT-urile din judet, in 
vederea acordarii de servicii integrate. 

 
De asemenea, AJOFM a acreditat si monitorizeaza activitatea acestora: 
- 3 entitati pentru oferirea serviciilor de mediere a muncii pe piata interna si a serviciilor de 

informare si consiliere:  
 SC EUROCENTER AMOBA SRL 
 FUNDATIA CRESTINA DIAKONIA 
 SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ 

- 14 entitati ca intreprinderi sociale:  
 ASOCIATIA MINIVERSUM 
 S.C. SICULCAFE S.R.L. 
 S.C. CATEREV S.R.L. 
 S.C. TINY CAMPUS S.R.L. 
 S.C. SOCIAL INCLUSION DEVELOPMENT EXPERTISE S.R.L. 
 S.C. YOUTH & FUTURE S.R.L. 
 S.C. KREACO STUDIO S.R.L. 
 S. C. AUTHENTIQ SPACE S.R.L. 
 S.C. ISPA DEVELOPMENT S.R.L. 
 S.C. THE CLEAN TEAM PROIECT S.R.L. 
 S.C. SMART SOLUTIONS FOR RISKS S.R.L. 
 S.C. TONAD MOB S.R.L. 
 S.C. ZANDI S.R.L. 
 S.C. TITOPAN S.R.L. 

Serviciile oferite de AJOFM Covasna au contribuit la sprijinirea persoanelor care căuta un loc 
de munca si a angajatorilor deopotrivă, ducând la creşterea gradului de ocupare şi a competenţelor 
profesionale ale persoanelor în căutarea unui loc de muncă pe piaţa internă a muncii si la asigurarea 
sprijinului financiar pentru firme in aceasta perioada critica. 

 
 

Director executiv 
Kelemen Tibor 

 



Punctul 2  

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI COVASNA 
 
 
Raportul privind activitatea 

Agenției pentru Protecția Mediului Covasna pe anul 2020 
 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna (APM Covasna) îşi desfăşoară activitatea pe baza 
HG 1000 din 17 octombrie 2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 
Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia cu modificările şi completările 
aduse de către HG 568/2013, HG 284/2016 și HG 19/2017. 

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna asigură populației un mediu sănătos în armonie cu 
dezvoltarea economică și cu progresul social al județului în contextul implementării principiilor și 
elementelor strategice care guvernează protecția mediului. 

Agenţia pentru Protecţia Mediului își desfășoară activitatea în Sfântu Gheorghe, jud. Covasna , 
str. B-dul Grigore Bălan, nr.10, 

Tel. 0267/323.701; 021. Fax. 0267/324.181 
e-mail: office@apmcv.anpm.ro, web: http://apmcv.anpm.ro. 

Structura organizatorică se prezintă astfel: 
 Director Executiv;  
 Două servicii, coordonate de şefii de serviciu: 

- Serviciul Avize, Acorduri, Autorizări; 
- Serviciul Monitorizare şi Laboratoare; 

 Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei; 
 Compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu; 
 Compartimentul Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse umane; 

A. OBIECTIVE GENERALE: 
1. Realizarea managementului corespunzător al APM Covasna 

În 2020 Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna a avut următoarele atribuţii generale: 
 organizarea, coordonarea activității Agenţiei, cu respectarea legislaţiei în vigoare; 
 asigurarea şi urmărirea implementării la nivel local a legislaţiei, politicilor şi strategiilor de 

mediu; 
 urmărirea respectării termenelelor asumate prin planul de măsuri prioritare astfel încât nu 

există nici o restanţă la nivelul judeţului Covasna; 
 coordonarea procesulului de colaborare al Agenţiei cu Agenţia Naţională pentru Protecţia 

Mediului şi cu Agenţiile Judeţene pentru Protecţia Mediului; 
 colaborarea cu Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Covasna;  
 reprezentarea  Agenţiei în întâlnirile de lucru organizate de alte autorităţi şi instituţii în scopul 

aplicării politicilor de mediu la nivelul judeţului; 
 gestionarea eficientă a resurselor umane din cadrul agenţiei; 
 fundamentarea necesarului de cheltuieli materiale şi de personal; 
 colectarea, prelucrarea, raportarea şi gestionarea datelor de mediu deţinute de serviciile din 

subordine, la nivel local;  
 realizarea, întreținerea şi reactualizarea bazelor de date la nivelul Agenţiei. 

Principalele realizări în anul 2020 
 Participarea APM la implementarea proiectelor europene: 

 În anul 2020 Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna a avut în derulare două proiecte cu 
finanțare externă nerambursabilă, Proiect CLEVER finanțat în cadrul Programului ORIZONT 
2020 și Proiect WOLFLIFE, perioadă de monitorizare. 

 Având în vedere condițiile epidemiologice ale anului, personalul din cadrul APM Covasna nu a 
participat în anul 2020 la seminarii, instruiri şi sesiuni de informare . 

  În această perioadă, APM Covasna şi-a desfăşurat activitatea cu personalul existent, făcând 
toate eforturile pentru a nu fi afectat bunul mers al activităţii instituţiei. 

 S-au efectuat observaţii directe pentru evaluarea efectivelor de carnivore mari din judeţ şi s-
a participat la toate solicitările primite pentru acţiuni de constatare a pagubelor provocate de 
carnivorele mari; 

 S-a pus accent pe creşterea calităţii actelor de reglementare emise de către APM Covasna; 

mailto:office@apmcv.anpm.ro
http://apmcv.anpm.ro/


 Planul de acţiuni pe anul 2020 pentru realizarea obiectivelor derivate din Programul de 
Guvernare 2017-2020 s-a întocmit în conformitate cu cerinţele capitolului „Mediu” al 
Programului de Guvernare 2017-2020. S-a realizat semestrial și macheta tabelară privind 
prioritățile, obiectivele principale și planul de acțiuni privind Programul de Guvernare 2017-
2020 pentru județul Covasna; 

 Urmărirea conformării instalaţiilor din judeţul Covasna aflate sub incidenţa Directivelor IED, 
COV, SEVESO prin efectuarea de controale de conformare la operatorii economici din judeţ şi 
raportarea către ANPM a situaţiei conformării; 

 Sprijinirea tuturor proiectelor de mediu iniţiate de autorităţile locale prin asigurarea de 
prioritate în procedurile de reglementare ale acestor proiecte; 

 Având în vedere condițiile epidemiologice ale anului, personalul din cadrul APM Covasna nu a 
participat în anul 2020 la seminarii, instruiri şi sesiuni de informare; 

 Aplicarea în continuare a prevederilor Legii 16 /1996 - Legea arhivelor. S-au selecționat 
dosarele din anii 1999, 2000, 2001, 2002 și 2003.  

   2. Îndeplinirea măsurilor din Planul de măsuri prioritare - Măsurile realizate din 
Planul de măsuri prioritare: 

2.1. În domeniul controlului integrat al poluării (IPPC) 
Măsura: Continuarea implementării prevederilor Directivei Consiliului nr. 2008/1/CE 
privind prevenirea și controlul integrat al poluării (IPPC) 

La nivelul județului Covasna avem 7 instalații IPPC– 2 ferme păsări - SC AVICOD CODLEA ( 
operatorul nu a desfășurat activitate în anul 2020) și SC BRAVCOD SA 2 ferme creșterea porcinelor 
SC PRO_BORD SRL (operatorul nu a desfășurat activitate în anul 2020) și II PALL ANDOR, 1 
instalație ardere-biomasă SC BIOELECTRICA TRANSILAVANIA SRL, 1 instalație producție volane 
auto-turnătorie SC AUTOLIV SRL, 1 centru de management integrat al deșeurilor - CJ COVASNA prin 
SC ECO BIHOR SRL, toate instalațiile fiind conforme. 

2.2. În Domeniul Gestionării Deşeurilor 
Măsura: Continuarea implementării prevederilor Directivei Consiliului nr. 99/31/CE 

privind depozitarea deşeurilor  
Toate spaţiile de depozitare neconforme din mediul rural precum și depozitele de deșeuri 

urbane „clasa b” prevăzute în anexele la HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor au fost închise 
și ecologizate în termenele legale stabilite.  

Închiderea depozitelor neconforme şi construirea noului depozit de deşeuri municipale CMID 
Covasna, situat între localităţile Moacşa şi Leţ, funcțional din luna octombrie 2017, s-au realizat 
conform prevederilor Ordinului nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind 
depozitarea deşeurilor.  

Măsura: Continuarea implementării prevederilor Directivei Parlamentului şi 
Consiliului nr. 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, modificată de 
Directiva Parlamentului şi Consiliului nr. 2004/12/CE 

Colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaje de la populație se realizează prin operatorii de 
salubrizare în asociere cu Centrul de Management Integrat al Deşeurilor, gradul de acoperire cu 
servicii de salubrizare, inclusiv colectarea selectivă a deșeurilor fiind de 100%, toate localitățile 
urbane și rurale sunt deservite de servicii de salubrizare licențiate ANRSC. 

Măsura: Continuarea implementării prevederilor Directivei Consiliului nr. 
2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) 

În judeţul Covasna sunt autorizaţi pentru colectare/tratare DEEE 9 operatori economici.  
2.3. În Domeniul Calităţii Aerului 
Măsura: Continuarea implementării prevederilor Directivei Consiliului nr. 94/63/CE 

(transpus prin HG 568/2001, cu modificările şi completările ulterioare) privind controlul 
emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi 
distribuţia sa de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei 

Toate staţiile de distribuţie carburanţi sunt conforme cu prevederile Directivei (sunt dotate cu 
echipamente de recuperare vapori de COV), obţinând certificatele de inspecţie tehnică COV în 
exploatare de la instituţiile abilitate.  

3. Execuţia bugetară la nivelul fiecărui trimestru – încadrarea în prevederile 
bugetare  
Bugetul de cheltuieli repartizat Agenției pentru Protecția Mediului Covasna în anul 2020 se prezintă 
astfel: 
 



Titlu Cheltuieli Cod Total 

buget 

Trim. I Trim. 

II 

Trim. 

III 

Trim. IV 

Cheltuieli de personal 10 2153852 612040 587384 5897
91 

364637 

- salarii bază 10.01.01 1818168 490000 510000 51100

0 

307168 

- spor pentru  condiţii de muncă 10.01.05 166370 51000 44000 46691 24679 

- indemnizaţii de delegare 10.01.13 500 500    

-indemnizație de hrană 10.01.17 86882 24000 21384 21000 20498 

-vouchere de vacanță 10.02.06 34700 34700    

-contribuția de asig sociale de stat 10.03.01 894    894 

-contribuția de asig de șomaj 10.03.02 28    28 

-contributia de asig soc de 
sănătate 

10.03.03 294    294 

-contribuția de asig ptr accidente 

de muncă și boli profesionale 

10.03.04 10    10 

-contribuția ptr concedii și 
indemnizații 

10.03.06 48    48 

2. contribuția asiguratorie 
pentru muncă 

10.03.07 45958 11840 12000 11100 11018 

Cheltuieli cu bunurile si 

serviciile 

20 203788 137218 30370 2100

0 

15200 

- furnituri de birou 20.01.01 6300 5000 1300   

- încalzit, iluminat si forţă motrică 20.01.03 80056 31000 18956 10000 20100 

- apă, canal şi salubritate 20.01.04 3100 800 800 500 1000 

- carburanţi şi lubrifianţi 20.01.05 18370 13500 4870   

- poştă, telecomunicaţii, radio, tv, 
internet 

20.01.08 9400 2900 1000 2500 3000 

- materiale şi prestări servicii cu 
caracter funcţional 

20.01.09 18000 5000 5000 4000 4000 

- alte bunuri şi servicii pentru 

întreţinere şi funcţionare 

20.01.30 42000 30000 5000 5000 2000 

- protecţia muncii 20.14 8600  8600   

- prime de asigurare 20.30.03 17700 3000 8500  6200 

- alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 20.30.30 262 262    

Proiect WOLFLIFE-SURSA D 58.15 20000 20000    

Proiect CLEVER – SURSA D 58.16 47800 47800    

TOTAL  2425440 817058 617754 6107

91 

379837 

 
APM Covasna a cheltuit conform bugetului repartizat, având achitate salariile și toate facturile 

către furnizori. 
De asemenea, au fost achitate și drepturile salariaților câștigate în instanța judecătorească, 

respectiv prima tranșă de 5% conform legislației în vigoare. 
În anul 2020, Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna a avut în derulare două proiecte cu 

finanțare externă nerambursabilă, Proiect CLEVER  finanțat în cadrul Programului ORIZONT 2020 și 
Proiect WOLFLIFE, perioadă de monitorizare. 

1. Proiect CLEVER Cities - Co-designing Locally tailored Ecological solutions for 
Value added, socially inclusivE Regeneration in Cities ”, finanțat în cadrul Programului 
ORIZONT 2020.  

Proiectul este derulat de un consorțiu format din 34 de parteneri din Germania, Anglia, Italia, 
Serbia, Grecia, Spania, Suedia, România, Ecuador, Austria, Belgia și China, reprezentând autorități și 
instituții publice locale și regionale, universități și organizații internaționale cu expertiză în domeniul 
dezvoltării durabile. Liderul consorțiului este ”Senatul liber și hanseatic al orașului Hamburg” din 
Germania. 

În acest proiect Agenția pentru Protecția Mediului Covasna este partener și participă alături 
de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe din județul Covasna. Rolul APM Covasna este de a sprijini 
și a consilia Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe cu expertiză, experiență și date de mediu pentru 
activitățile prevăzute în proiect. Activitatea principală constă în elaborarea unui plan de urbanism 
zonal pentru o zonă degradată a municipiului Sf. Gheorghe (unul dintre cele 5 oraşe „follower”), 



zonă lipsită de spaţii verzi, cu risc de inundaţii şi cu probleme sociale, utilizând expertiza consorţiului 
de proiect pentru identificarea de soluţii verzi inovative, implementate în unul din cele 3 oraşe „front 
runner”. De asemenea APM Covasna va participa la instruiri cu tematica dezvoltării durabile și 
promovarea soluțiilor verzi organizate în cadrul proiectului și va sprijini Municipiul Sf. Gheorghe în 
organizarea unor campanii de informare şi promovare a soluţiilor verzi în oraşe. Cooperarea dintre 
APM Covasna și Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe va fi benefică atât pentru rezultatele 
proiectului cât și în afara acestuia, APM Covasna contribuind la diseminarea rezultatelor pentru 
încurajarea și a altor orașe în inițierea de proiecte similare pentru utilizarea de soluții verzi (Nature 
Based Solutions -NBS) în planificarea urbană. 

Obiectivul principal al proiectului CLEVER Cities este promovarea regenerării urbane 
durabile și favorabile incluziunii sociale în 8 orașe europene, unul din America de Sud și în 5 orașe 
din China printr-o abordare inovatoare de co-creație pentru implementarea și integrarea soluțiilor 
verzi (NBS), care să permită replicarea și livrarea acestora la scară largă și să contribuie la poziția 
Uniunii Europene de lider mondial în domeniul cercetării și inovării ecologice în cadrul unei piețe 
mondiale în creștere a soluțiilor verzi. În 3 orașe europene cu rol de „front runner cities” (Hamburg, 
Londra și Milano) vor fi identificate și construite soluții verzi, inovative în zonele urbane defavorizate 
din punct de vedere economic, abandonate și neglijate, cu o pondere redusă a zonelor verzi. 
Soluțiile tehnice identificate  vor fi analizate de consorțiul proiectului și ulterior replicate, la o scară 
mai mică, în cinci orașe europene, „follower cities”: Sfântu Gheorghe din județul Covasna, Belgrad 
(Serbia), Larissa (Grecia), Madrid (Spania), Malmö (Suedia) precum și în Quito (Ecuador) și în 
orașele chinezești. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  
- dezvoltarea unei baze de cunoștințe privind soluții verzi pentru regenerarea urbană incluzivă; 
- integrarea soluțiilor verzi în procesele de regenerare urbană și de planificare; 
- crearea unor modele de guvernanță, de afaceri și financiare pentru proiectele care 

implementează soluții verzi; 
Durata proiectului: 60 luni (01 iunie 2018 – 31 mai 2023) 
Valoarea totală a proiectului: 14.214.666,00 Euro din care bugetul APM Covasna este 

de 51.438,00 Euro. 
Proiectul CLEVER CITIES este finanțat în procent de 100% de către Comisia Europeană 

prin Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME), și, ca urmare, nu necesită co-
finanțare. Conform programului de finanţare ORIZONT 2020 proiectul beneficiază de pre-
finanţare în două tranșe. 

În anul 2020, APM Covasna a cheltuit suma de 47.800 lei. 
Totalul încasărilor din tarife de mediu pe anul 2020 a fost de 160.102 lei, defalcat astfel: 

- reglementări     = 144.105 lei 
- laborator          =     4.697 lei 
- biodiversitate   =   10.750 lei 
- deșeuri             =        550 lei 

2. Proiect WOLFLIFE – „LIFE 13 NAT/RO/000205 – Implementarea celor mai bune 
practici pentru conservarea în situ a speciei Canis lupus la nivelul Carpaţilor Orientali”, în parteneriat 
cu APM Vrancea şi APM Harghita, este în perioadă de monitorizare, respectiv 2020- 2024.  

În anul 2020, s-a cheltuit suma de 20.000 lei. 
4. Dezvoltarea resurselor umane – Instruirea profesională a personalului din 

subordine 
 În anul 2020, Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna a avut aprobate prin Statul de funcţii 

un număr de 33 posturi (3 posturi conducere – 30 posturi de execuție), din care 31 posturi 
pentru funcţii publice (3 posturi de conducere – 28 posturi de execuție) şi 2 posturi de 
execuție pentru personal contractual.  

 În perioada de referință, la APM Covasna au avut loc mai multe modificări ale situației 
personalului: 

- începând cu 01 ianuarie 2020, a încetat suspendarea contractului individual de muncă, a unui 
angajat având funcție contractuală de execuție; 

- începând cu 29 ianuarie 2020, unui consilier superior din cadrul A.P.M.Covasna i s-a 
modificat raportul de serviciu ca urmare a exercitării cu caracter temporar, în condițiile legii a 
funcției publice de Subprefect a județului Covasna; 

- pentru o perioadă de 6 luni, din 02.03.2020-31.08.2020, un consilier superior din cadrul 
A.P.M.Covasna, a exercitat cu caracter temporar, funcția publică de conducere de Șef Serviciu în 



cadrul Serviciului Monitorizare și Laboratoare. Conform prevederilor art.510 alin.1^1 din OUG 
57/2019 privind Codul Administrativ, din data de 02.11.2020, acesta și-a continuat exercitarea cu 
caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacantă de Șef Serviciu, pe durata unor situaţii 
excepţionale cum ar fi durata stării de asediu, stării de urgenţă sau stării de alertă, precum şi pentru 
o perioadă de maximum 60 de zile calendaristice, calculate de la data încetării stării de asediu, stării 
de urgenţă, respectiv a stării de alertă. 

- începând cu data de 30.03.2020, respectiv cu data de 23.07.2020 au încetat de drept 
raporturile de serviciu a doi funcționari publici, datorită îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă 
standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare. 

- din data de 01.11.2020, a fost suspendat pentru un an de zile, prin acordul părților, raportul 
de serviciu al unui funcționar public. 

- în perioada 06.11.2020-07.12.2020, unui funcționar public i-a fost suspendat raportul de 
serviciu, la inițiativa sa, pe durata campaniei electorale și până în ziua ulterioară alegerilor. 

 În data de 28.12.2020 s-a desfășurat examenul de promovare în grad profesional superior 
celui deținut, în limita funcţiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare 
alocate. 

 La finalul anului 2020, situația posturilor vacante și temporar vacante din cadrul 
A.P.M.Covasna era următoarea: 

 Posturi vacante: 
- 1 post de conducere, funcție publică, şef serviciu Monitorizare şi Laboratoare; 
- 3 posturi de execuție, funcții publice, consilier superior, la Serviciul Monitorizare și 

Laboratoare; 
- 1 post de execuție, funcție publică, consilier asistent, la Serviciul Avize, Acorduri, Autorizații; 
- 1 post de execuție, funcție publică, consilier achiziții publice, la Compartimentul Buget, 

Finanțe, Administrativ și Resurse Umane; 
- 1 post de execuție, funcție publică, referent superior la Compartimentul Buget, Finanțe, 

Administrativ și Resurse Umane; 
- 1 post de execuție, funcție contractuală, referent, la Serviciul Monitorizare și Laboratoare; 
Posturi temporar vacante: 
- 2 posturi de execuție, funcții publice, consilier superior, la Compartimentul Calitatea 

Factorilor de Mediu. 
 În total, existau la sfârșitul perioadei de referință, un număr de 8 posturi vacante și 

2 posturi temporar vacante. 
 Având în vedere condițiile epidemiologice ale anului, personalul din cadrul APM Covasna nu a 

participat în anul 2020 la seminarii, instruiri şi sesiuni de informare . 
 În această perioadă, APM Covasna şi-a desfăşurat activitatea cu personalul existent, făcând 

toate eforturile pentru a nu fi afectat bunul mers al activităţii instituţiei. 
5. Organizarea şi participarea la campanii de informare şi conştientizare a 

publicului în domeniul protecţiei mediului  
Compartimentul Relaţii Publice organizează şi gestionează baza de date privind evidenţa 

petiţiilor şi modul de soluţionare al acestora, cererile privind informaţiile de mediu, precum şi baza 
de date privind informaţiile de mediu deţinute de APM Covasna (informări, comunicate de presă şi 
alte informări solicitate de mass media). 

Compartimentul Relaţii Publice a informat presa locală despre evenimente de mediu ce 
urmează a se desfăşura atât în plan local cât şi național prin anunţarea lor prin comunicate de presă 
cât şi prin interviuri în mass media locală. 

APM a organizat lunar sau decâte ori situaţia o impune, prin compartimentul Relații Publice, 
conferinţe de presă. 

Compartimentul RP în anul 2020 din cauza pandemiei nu a organizat „Ziua Mediului 5 Iunie” 
activitate destinată conştientizării elevilor şi cadrelor didactice dar şi tuturor cetăţenilor iubitori de 
mediu.  
Pesonalul compartimentului a dotat punctul de documentare-informare din cadrul agenţiei cu 
broşuri, reviste, pliante care, la cerere, pot fi puse la dispoziţia publicului interesat.  

6. Colaborarea cu Garda Naţională de Mediu, Comisariatele județene ale Gărzii 
Naționale de Mediu și Comisariatul Municipiului București 
Colaborarea APM cu GNM - CJ Covasna a fost corespunzătoare, având în vedere că s-a stabilit o 
bază comună în vederea implementării şi controlului conformării cu legislaţia de mediu. Există 



permanent schimb de informaţii între cele două autorităţi, sprijin reciproc la poluări accidentale, 
colaborare pentru identificarea şi eliminarea surselor potenţiale de risc. 

7. Prestarea de servicii în activitatea de reglementare şi laborator şi realizarea de 
venituri la bugetul de stat 
Preluarea documentaţiilor, tarifarea şi consultaţiile publice referitoare la procedurile de 
reglementare, evidență deșeuri etc., s-a realizat de către personalul Agenției, acestea desfășurându-
se, în contextul pandemiei COVID în format și mediu electronic, fără prezența fizică a membrilor cât 
și prin poștă.  
Persoanele interesate au fost deservite prompt şi s-au dat informaţiile solicitate în cel mai scurt timp 
posibil. 
Totalul încasărilor din tarife de mediu pe anul 2020 a fost de 160.102 lei, defalcat astfel: 

- reglementări     = 144.105 lei 
- laborator          =     4.697 lei 
- biodiversitate   =   10.750 lei 
- deșeuri             =        550 lei 

8. Elaborarea şi implementarea PLAM- stadiul de realizare. Reactualizare PLAM 
Monitorizarea implementării Planului Local de Acţiune pentru Mediu pentru judeţul Covasna cuprinde 
acţiuni şi proiecte care pot contribui la îmbunătăţirea calităţii mediului în judeţul Covasna şi la 
asigurarea unei dezvoltări durabile. La elaborarea planului s-au luat în considerare următoarele 
documente strategice: Planul Naţional de Dezvoltare pentru perioada 2007-2013, Programul 
Operational Sectorial de Mediu precum şi Angajamentele rezultate din procesul de negocieri cu 
Uniunea Europeană al Capitolului 22 – Mediu. 
Planul Local de Acţiune pentru Mediu Covasna a fost actualizat în cursul anului 2011 şi a fost 
aprobat de către Consiliul Judeţean Covasna prin Hotărârea nr. 47/29.03.2012. 
În luna Martie 2020 s-a realizat monitorizarea PLAM pentru semestrul II 2020. PLAM 2011 cuprinde 
107 acţiuni. Stadiul implementării PLAM la finalul semestrului II 2020 era următoarea:  

- acţiuni realizate în avans – 2 (1 în 2012 şi 1 în 2013) ; 
- acţiuni realizate – 56 (11 în 2012, 20 în 2013, 7 în 2014, 5 în 2015, 5 în 2016 și 1 în 2017, 2 

în 2018, 1 în 2019, 4 în 2020) ; 
- acţiuni în curs de realizare – 26; 
- acţiuni amânate – 19; 
- acţiuni anulate – 4; 
- acţiuni nerealizate – 0; 

 
Singura acțiune a cărei termen de finalizare este după semestrul II din 2020 o reprezintă 

regularizarea pârâului Dobârlău, sector Dobârlău - Lunca Mărcuș  (consolidări de mal 1575 m, 
prag de fund 5 buc., recalibrare albie 1980 m), al cărei termen de finalizare este 2023. 

Acţiunile realizate în avans sunt: 
- Reabilitare/extindere/modernizare staţie de epurare în Covasna (epurare terţiară), cu termen 

de realizare 2015, s-a finalizat în semestrul I 2013, printr-un proiect finanţat de Ministerul 
Mediului. 

- Elaborarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Covasna 
– staţie de compostare în CMID în Boroşneu Mare (Moacșa-Leţ), capacitate de 10000 
t/an”, realizat în 2012, termen 2013. 

  Acțiunile anulate sunt:  
- Realizarea unui depozit de deşeuri inerte cu staţie de sortare și tratare în Sf.Gheorghe - 

responsabil SC TEGA SA.  
- Completarea lucrărilor de desecare zona Pachia – 300 ha, responsabil A.N.I.F. 
- Reabilitare zone vulnerabile la nitrați la Cernat, Boroșneu, Dobârlău și Ozun. 
- Identificarea și construirea de bariere fonice între zone industriale și zone de locuit unde nu 

sunt zone tampon. 
8. Respectarea cadrului legal în procesul decizional 

Activitatea APM Covasna s-a desfăşurat în baza legislaţiei în vigoare şi cu respectarea acesteia. 
Actele de reglementare au fost eliberate conform cu prevederiile din legislaţia de specialitate. 

9. Implementarea la nivel judeţean a planurilor şi programelor finanţate din 
bugetul de stat, fonduri comunitare, fonduri de la alte organisme internaţionale 

- În anul 2020 Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna a avut în implementare un proiect cu 
finanțare externă nerambursabilă şi un proiect în monitorizare post implementare, respectiv: 



o Proiectul CLEVER Cities – Co-designing Locally tailored Ecological solutions for Value 
added, socially inclusivE Regeneration in Cities, finanțat prin Programul Horizon 2020, 
aprobat în anul 2017. Durata proiectului este de 5 ani, 01.06.2018-31.05.2023. APM 
Covasna alături de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe va participa la 
implementarea unor soluții verzi (Nature Based Solutions - NBS) în municipiul Sfântu 
Gheorghe, sub îndrumarea orașelor: Hamburg (Germania), Londra (Anglia), Milano 
(Italia). 

10. Implicarea agenţiei în procesul de educaţie a publicului în domeniul protecţiei 
mediului 

Compartimentul RP întreţine relaţii de colaborare cu ONG-urile, Asociaţile şi Fundaţiile de 
mediu din judeţ Covasna, oferind informaţiile de mediu solicitate. La sediul APM este pus la 
dispoziţia publicului un set de materiale informative (pliante, broşuri, reviste de specialitate, etc.), ce 
conţine informaţii pe domeniile protecţia naturii, gestiunea deşeurilor, implicarea populaţiei în luarea 
deciziei în probleme de mediu.  

A fost semnat un protocol de colaborare cu Liceul Tehnologic „Puskás Tivadar” din localitatea 
Sfântu Gheorghe, fiind unic în specializarea Protecției Mediului, elevii clasei X-XI C și-au propus să 
vină în ajutorul mediului înconjurător, prin înființarea unui grup voluntar  „ÎMPREUNĂ PENTRU 
MEDIU MAI BUN”.  

Activitatea de conştientizare şi informare a publicului desfăşurată de APM Covasna a avut şi 
anul acesta o pondere importantă, considerând-o deosebit de importantă pentru educarea copiilor şi 
a publicului larg, precum şi pentru a oferi acces reprezentanţilor instituţiilor, ai agenţilor economici, 
primăriilor, ONG-uri din judeţul Covasna la informaţia de mediu. 

11. Gestionarea şi disponibilizarea informaţiei de mediu 
11.1. Colectarea şi centralizarea informaţiilor pentru bazele de date deţinute de APM 

Covasna se face de către persoane desemnate să îndeplinească aceste atribuţii, la nivelul 
compartimentelor de gestiune a deşeurilor, biodiversitate, autorizare şi controlul conformării, relaţii 
cu publicul şi monitoring, care sunt instruite periodic. Pe lângă gestionarea corespunzătoare a 
acestor baze de date, persoanele responsabile întocmesc şi rapoarte periodice pe care le transmit la 
ANPM. 

Astfel, în perioada evaluată s-au desfăşurat următoarele activităţi:  
 S-a transmis în fiecare săptămână Agenda de Activităţi; 
 A fost transmis lunar Raport solicitari informatii de mediu conform HG 878/2005; 
 S-a transmis săptămânal către ANPM -  Apariţii Media 
 S-a transmis la ANPM- Raportul de evaluare a Legii 544/2001 şi legii 52/2003-privind 

transparenţa decizională în luarea deciziilor. 
 S-a transmis lunar Raportul lunar de activitate APM Covasna către Prefectura Covasna.  
 A fost trasmis lunar Fișa Județului ; 
 Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu gestionează bazele de date referitoare la protecţia naturii 

şi biodiversitate, protecţia solului şi subsolului, precum şi cele referitoare la gestiunea deşeurilor 
şi a substanţelor chimice periculoase;  

 Serviciul AAA gestionează bazele de date EIA/SEA, o bază de date pentru evidenţa actelor de 
reglementare emise, registrul E-PRTR, registrul SEVESO, registrul IPPC, registrul COV, registrul 
NONIED; 

 Serviciul Monitoring gestionează baza de date pentru calitatea aerului, microinventare şi 
inventare de emisii, baza de date pentru activitatea de laborator. 
Compartimentul RP – Comunicare întreţine relaţii de colaborare cu ONG-urile, Asociaţiile şi 

Fundaţiile de mediu din judeţ, oferind informaţii despre flora, fauna, specii de animale şi păsări. În 
anul 2020 s-au primit 23 (petiții) sesizări. De asemenea s-au înregistrat un număr de 52 solicitări 
informaţii de mediu, toate rezolvate favorabil. 

Aceste solicitări de informații s-au referit în general la informaţii privind: Programul Casa Verde 
Clasic, Casa Verde Fotovoltaice, Rabla Electrocasnice programe derulate de Fondul pentru mediu, 
procedurile de reglementare, „Programul Rabla”, gestionarea deşeurilor, date arii protejate, extinderi 
reţele de canalizare şi apă, gestionarea ambalajelor, etc. APM Covasna a răspuns favorabil 
solicitanţilor, având în vedere OM MAPM nr. 1182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare 
şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului 
(prin disponibilizarea informaţiei sau direcţionarea către alte autorităţi publice care deţin informaţia 
solicitată), neexistând răspunsuri nefavorabile (prin respingerea solicitării).  



În perioada de raportare au apărut  un număr de 60 articole în presa locală, având ca tematică 
protecţia mediului. 

11.2. Afişarea pe site-ul instituţiei a informaţiilor de interes public 
Pe site-ul APM Covasna http://apmcv.anpm.ro  sunt afişate toate informaţiile de interes public. De 
asemenea sunt afişate drepturile cetăţeanului la informaţia de mediu, comunicatele de presă, 
precum şi alte documente descărcabile. 

12. Implementarea şi administrarea Sistemului Naţional Informaţional Integrat de 
mediu în cadrul agenţiei 

Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului urmăreşte prin implementarea proiectului SIM -  
"Sistem Integrat de Mediu" să gestioneze, să prelucreze şi să analizeze într-un mod unitar toate 
informaţiile din domeniul protecţiei mediului. APM Covasna, nu are în cadrul proiectului 
responsabilităţi directe, în acest context acţionând în conformitate cu instrucţiunile primite de la 
ANPM. Personalul din APM a participat la toate instruirile oragizate de managementul proiectului şi 
asistă operatorii economici la înregistrarea/creearea accesului în diferitele domenii ale aplicaţiei SIM. 
 

B. OBIECTIVE SPECIFICE URMĂRITE 
B.1. În domeniul deşeuri, chimicale, protecţie sol şi subsol 
 
Colectarea, validarea şi prelucrarea datelor şi informaţii referitoare la gestionarea 

deşeurilor, pe următoarele domenii şi fluxuri de deşeuri şi substanţe chimice 
periculoase: 

a. Generarea şi gestionarea deşeurilor municipale şi industriale:  
Raportarea datelor de către operatorii economici se face în Sistemul Integrat de Mediu(SIM). În 
perioada 01.01.2020–31.12.2020 s-au colectat și finalizat chestionarele aferente anului 2019 de la 
347 operatori economici generatori de deşeuri, operatori economici autorizaţi pentru 
colectare/tratare deşeuri, operatori de salubrizare şi generatori de nămol din staţiile de epurare. 
Datele au fost introduse on-line în Sistemul Integrat de Mediu (SIM) de către opertatorii economici 
raportori, verificate și finalizate de APM Covasna. 

b. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje: 
APM Covasna colectează lunar de la operatorii economici colectori de ambalaje datele privind 

cantităţile de ambalaje colectate/ valorificate.  
Se monitorizează periodic implementarea sistemului de colectare separată a deşeurilor de 

ambalaje la nivelul judeţului Covasna, toate localităţile fiind dotate cu sisteme de colectare selectivă. 
În anul 2020 s-au raportat în Sistemul Integrat de Mediu, datele privind introducerea pe piaţă 

a ambalajelor şi gestionarea deşeurilor de ambalaje de la operatorii economici/autorităţi locale care 
gestionează ambalaje şi deşeuri de ambalaje pentru anii 2018 și 2019. La nivelul judeţului Covasna 
s-au verificat și finalizat datele obținute de la 12 colectori de deşeuri de ambalaje, 4 reciclatori 
de deşeuri de ambalaje de plastic, 118 de producători/importatori de bunuri ambalate care au 
obligaţia să raporteze cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională şi 45 autorităţi locale 
pentru anul 2018 și de la 12 colectori de deşeuri de ambalaje, 5 reciclatori de deşeuri de 
ambalaje de plastic, 120 de productători/importatori de bunuri ambalate care au obligaţia să 
raporteze cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională şi 45 autorităţi locale pentru anul 
2019. 

c. Deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE):  
Raportarea datelor de către operatorii economici se face în Sistemul Integrat de Mediu(SIM). 
În anul 2020 s-au colectat și finalizat datele privind DEEE pentru anul 2018. Tot în cursul 

anului s-a deschis sesiunea de raportare pentru anul 2019. În județ sunt autorizați 8 operatori 
economici conform cerinţelor OUG 5/2015.  

d. Vehicule scoase din uz (VSU): 
În cursul 2020 s-au colectat și transmis către ANPM, datele aferente anului 2018 pentru 

introducerea în Sistemul Integrat de Mediu. Sunt autorizați pentru colectare/tratare VSU 5 operatori 
economici. 

e. Echipamente cu PCB/PCT: 
Se actualizează periodic inventarul operatorilor economici din judeţul Covasna, care deţin 

condensatori cu conţinut de PCB în funcţiune sau echipamente scoase din uz. Sunt în funcţiune 683 
de condensatori cu conţinut de PCB la 9 deţinători. În anul 2020 au fost introduse/verificate/validate 
în aplicaţia SIM datele de raportare aferente anului 2018. 

f. Uleiuri uzate: 

http://apmcv.anpm.ro/


În vederea monitorizării gestionării uleiurilor uzate conform HG 235/2007 privind gestionarea 
uleurilor uzate, în anul 2020 s-a efectuat întroducerea/validarea datelor de raportare în aplicaţia SIM 
privind cantităţile de ulei uzat generate/colectate/predate pentru anul 2018 de către 90 de raportori. 

g. Nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti 
În cadrul aplicatiei SIM-Statistica deșeurilor se colectează și datele privind 

generarea/valorificarea nămolului rezultat de la 6 staţii de epurare a apelor uzate orăşeneşti. În anul 
2020 s-au colectat chestionarele aferente anului  2019, datele fiind întroduse în aplicaţia SIM. 

h. Depozitarea deşeurilor 
Au fost monitorizate periodic cantităţile de deşeuri municipale generate şi eliminate.  

i. Transportul deşeurilor pe teritoriul României 
 În perioada 01.01.2020–31.12.2020 a fost aprobate 1 Formular pentru aprobarea  

transportului deşeurilor periculoase (Anexa 1). 
j. Deşeuri rezultate din activităţile medicale 

Se monitorizează situaţia deşeurilor medicale rezultate din activităţile spitalelor; 
k. Monitorizarea utilizatorilor de substanţe chimice periculoase, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare în acest domeniu 
 Conform Regulamentului CE 1005/2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon, 

s-a procedat la actualizarea inventarului cu substanţele reglementate în anexele regulamentului 
pentru judeţul Covasna. În anul 2020 s-au colectat datele privind cantităţile de agenţi frigorifici 
aferente anului 2019. Au fost introduse în aplicaţia SIM-chimicale datele obţinute de la 8 operatori 
economici raportori.  

În anul 2020 au fost întroduse în aplicaţia SIM-chimicale, datele privind consumul de 
substanţe/amestecuri chimice periculoase de către producătorii/utilizatorii de substanţe/amestecuri 
aferente anului de raportare 2019. Datele solicitate au fost întroduse în aplicaţia SIM-chimicale de 
către 20 de raportori. 

În domeniul protecţiei solului şi subsolului  
În anul 2019 a apărut Legea 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a 

celor contaminate iar în anul 2020 s-a realizat lista siturilor potențial contaminate. 
B2. În domeniul Arii Protejate 
B 2.1.Asigurarea custodiei pentru ariile naturale protejate 
În vederea continuării implementării directivelor europene în domeniul protecţiei naturii 

(Directiva 92/43/CEE asupra conservării habitatelor naturale şi a speciilor sălbatice de floră şi faună 
şi Directiva 79/409/CEE privind protejarea păsărilor sălbatice), după declararea siturilor Natura 2000 
(situri de importanţă comunitară - prin Ord 1964/2007 şi situri de protecţie specială avifaunistică – 
prin HG 1284/2007),  

siturile Natura 2000 aflate în administrare temporară la Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Covasna respectiv cele care au fost acordate în costodie au fost preluate în subordinea Agenției 
Naționale pentru Arii Naturale Protejate conform tabelului de mai jos: 

 

Nr. Crt. Nume sit Tip sit Administrator Administrator  

1 ROSCI0056 Dealul 
Ciocas - Dealul Viţelului 

sit de importanţă 
comunitară (pSCI) 

 
Agenția 
Națională 

pentru Arii 

Naturale 
Protejate 

(ANANP) 
Piata Valter 

Maracineanu, 

nr. 1-3, sector 
1, Bucuresti 

ananp@ananp.g
ov.ro 

 
 

 

2 ROSCI0256 Turbăria 
Ruginosu Zagon 

sit de importanţă 
comunitară (pSCI) 

3 ROSCI0130  

Oituz - Ojdula 

sit de importanţă 

comunitară (pSCI) 

4 ROSCI0037  
Ciomad - Bálványos 

sit de importanţă 
comunitară (pSCI) 

5 ROSCI0242  
Tinovul Apa Roşie 

sit de importanţă 
comunitară (pSCI) 

6 ROSCI0091 Herculian sit de importanţă 

comunitară (pSCI) 



7 ROSCI0111 Mestecănişul 

Reci de la Reci 

sit de importanţă 

comunitară (pSCI) 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Agenția 

Națională 
pentru Arii 

Naturale 

Protejate 
(ANANP) 

 
Piata Valter 

Maracineanu, 
nr. 1-3, sector 

1, Bucuresti 

ananp@ananp.g
ov.ro 

8 ROSPA0082 Munţii 

Bodoc Baraolt 

sit de importanţă 

comunitară (SPA) 

Consiliul Judeţean 

Covasna prin 
CJNDPRS 

9 ROSCI0280  

Buzăul Superior 

sit de importanţă 

comunitară (pSCI) 

 

10 ROSCI0374  

Râul Negru 

sit de importanţă 

comunitară (pSCI) 

11 ROSPA0147  
Valea Râului Negru 

sit de importanţă 
comunitară (SPA) 

12 ROSCI0036  
Cheile Vârghişului 

sit de importanţă 
comunitară (pSCI) 

13 ROSPA0037 Dumbrăviţa-
Rotbav-Magura Codlei 

sit de importanţă 
comunitară (SPA) 

14 ROSPA0169 Tinovul Apa 
Lina-Honcsok 

sit de importanţă 
comunitară (SPA) 

15 ROSCI0241 Tinovul Apa 
Lina-Honcsok 

sit de importanţă 
comunitară (pSCI) 

16 ROSCI0239 

 Oltul Superior 

 

sit de importanţă 

comunitară (pSCI) 

17 ROSCI0027 Dealurile 

Homoroadelor 

 

sit de importanţă 

comunitară (SPA) 

 

B 2.2. Realizarea planului de control privind ariile naturale protejate 
Siturile Natura 2000 aflate în administrare temporară la Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Covasna respectiv cele care au fost acordate în custodie au fost preluate în subordinea Agenției 
Naționale pentru Arii Naturale Protejate. 

B 2.3. Baza de date privind speciile şi habitatele de interes comunitar. 
Personalul din cadrul compartimentului Biodiversitate a introdus datele cerute în Registrul 

Naţional Integrat IBIS (Integrated Biodiverity Information System) în termenul stabilit. 
B 2.4. Alte obiective 
S-a continuat colaborarea personalului din cadrul Compartimentului Arii Protejate cu alte 

instituţii similare şi cu organizaţiile non-guvernamentale din judeţ şi din ţară.   
APM Covasna are o colaborare intensă cu primăriile din judeţ, pe diverse teme şi acţiuni. Legat 

de activitatea Compartimentului Arii Protejate, APM Covasna participat la realizarea a 260 de 
procese verbale de constatare şi evaluare a pagubelor, în urma solicitărilor primite din partea 
primăriilor de a participa în comisiile de constatare şi evaluare a pagubelor provocate de animale 
sălbatice, conform prevederilor HG 1679/2008. În cadrul acestora au fost 194 de cazuri în care urșii 
au făcut pagube, 47 de mistreţi, 3 cerbi, 15 cazuri lupi și un caz la castori. 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor de servici, personalul din compartimentul Protecţia Naturii, a 
efectuat 281 deplasări, pentru evaluări pagube, patrulări, solicitări şi sesizări, evaluare floră faună, 



seminarii, dezbateri şi întâlniri. În perioada evaluată, cca. 48% din timpul de lucru a fost alocat 
activităţilor de teren şi deplasărilor. În cadrul proiectului WolfLIFE s-au efectuat de către personalul 
implicat în implementarea proiectului 35 de zile de deplasare (parţial şi constatarea pagubelor) 
însemnând 16% din zilele lucrătoare pentru anul 2020. 

Compartimentul Biodiversitate din cadrul APM Covasna coordonează procesul de evaluare a 
carnivorelor mari din judeţ. În 2020 am participat la completarea fişelor de evaluare pe teren la cele 
34 fonduri de vânătoare.  

În cadrul activităţiilor de birou, au fost întocmite 28 puncte de vedere către serv AAA care au 
fost integrate în luarea deciziilor de autorizare, 5 declarații ale autorității responsabile privind siturile 
N2000 pentru proiecte, 12 avize favorabile pentru organizarea unor evenimente automobilistice şi 53 
puncte de vedere pentru cereri de toaletare sau tăiere arbori. Au fost eliberate 54 de autorizaţii de 
recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare în baza Ordinului 410/2008 pentru 
aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau 
comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor 
de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, 
fauna sălbatice şi a importului acestora. 

Totodată, au mai fost întocmite 23 puncte de vedere ale comisiei pentru capturarea, relocarea 
sau recoltarea speciilor de urs şi lup conform Ordinului 1169/2017 si OM 724/2019. 

 
B.3.  În domeniul Avize, Acorduri, Autorizații 
B. 3. 1. Optimizarea activităţilor privind emiterea actelor de reglementare a fost 

orientată către două direcţii: 
a) de natură legislativă, prin: 
 aplicarea corectă a legislaţiei; 

 respectarea termenelor impuse de lege; 
 informarea, consultarea publicului în etapele procedurilor de emitere a actelor de 

reglementare, participarea publicului la luarea deciziilor.  
b) de natură organizatorică, prin: 
 urmărirea în permanenţă a conţinutului actelor de reglementare, în scopul asigurării calităţii 

acestora; 
 implementarea Sistemului Integrat de Mediu (SIM) pentru înregistrarea, urmărirea şi 

eliberarea actelor de reglementare; 
 implicarea şi participarea nemijlocită la corecta aplicare a legislaţiei de mediu; 

 organizarea de şedinţe de lucru pentru conştientizarea şi rezolvarea problemelor apărute în 
derularea procedurilor de emitere a actelor de reglementare; 

 implicare în buna colaborare dintre compartimente pentru soluţionarea oricăror detalii de 
procedură; 

 urmărirea atentă a aplicării corecte a legislaţiei de mediu, precum şi a respectării termenelor 
impuse de lege; 

 asigurarea unui program de lucru flexibil cu publicul pentru depunerea solicitărilor, ridicarea 
actelor de reglementare și consiliere; 

 arhivarea documentațiilor atât în format electronic (în cadrul SIM), cât și pe suport hârtie; 
Preocuparea permanentă pentru: 
 asigurarea serviciului cu personal corespunzător instruit pentru a putea îndeplini cerinţele 

legislative; 
 dotarea personalului cu aparatură şi tehnică informaţională modernă; 
 crearea unui flux optim al documentelor şi rezolvarea acestora prompt şi obiectiv. 

 activitatea principală a Serviciului Avize, Acorduri, Autorizări (AAA) constă în 
parcurgerea procedurilor de reglementare și emiterea de acte de reglementare 

în conformitate cu competenţele stabilite de legislația în vigoare în domeniul protecţiei 
mediului. 

Actele de reglementare stabilite conform legislației sunt:  
- avizul de mediu, acordul de mediu, pentru planuri/programe/proiecte care urmează a 

fi implementate pe teritoriul judeţului Covasna; 
- autorizația/autorizația integrată de mediu pentru activități/instalații industriale. 

În perioada 01.01.2020-31.12.2020  Serviciul  Avize, Acorduri, Autorizaţii a emis : 
 1 aviz de mediu - Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor; 
 51 decizii de adoptare planuri, programe fără aviz de mediu; 



 48 decizii de încadrare proiecte pe procedură simplificată (fără EIA/EA/SEICA) 
; 

 196 clasări notificări în cadrul procedurii EIA; 
 90 adeverințe, puncte de vedere proiecte FEADR/PNDR/POS; 

 1 revizuire autorizație integrată de mediu AUTOLIV ROMANIA SRL; 
 91 autorizaţii de mediu; 
 183 decizii de aplicare/respingere vize anuale pentru autorizații de mediu; 
 38 revizuiri de autorizaţii de mediu; 
 8 transferuri de autorizaţii de mediu; 
 143 decizii rectificare valabilitate autorizații de mediu (în sensul menţinerii 

valabilităţii acestor acte de reglementare pe toată perioada în care titularul obţine 
viza anuală); 

 81 decizii actualizare, menținere acte de reglementare; 
 15 obligaţii de mediu; 

 11 decizii respingere, sistări documentații; 
 2 decizii de anulare a AM pentru operatori care desfășurau activitate în 

domeniul deșeurilor 
În perioada 01.01.2020-31.12.2020, Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii a organizat şi 

participat la: 
 30 şedinţe ale Comitetului de Analiză Tehnică și a Comitetului Special 

Constituit; 
 1 ședințe de dezbatere publică (Procedură aviz de mediu Planul Județean de 

Gestionare a Deșeurilor). 
Situaţia cererilor/dosarelor online aferente domeniului Reglementări introduse în SIM în 

perioada de raportare, la nivelul Serviciului Avize, Acorduri, Autorizații a fost de 90 cereri online. 
Activitatea Serviciului Avize, Acorduri, Autorizaţii s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile 

legale şi cu o bună eficienţă. S-au organizat dezbateri publice în cadrul procedurilor EIA pentru 
proiectele care ar fi putut să aibă impact semnificativ asupra mediului şi aproape săptămânal s-a 
organizat şedinta Colectivului de Analiză Tehnică și a Comitetului Special Constituit pentru a dezbate 
şi analiza planurile, programele, proiectele și activităţile aflate în procedură de reglementare ( 
acestea s-au desfășurat în contextul pandemiei COVID în format și mediu electronic, fără prezența 
fizică a membrilor).  

B.3.2. Asigurarea calităţii actelor de reglementare emise de APM Covasna 
S-a urmărit continuu îmbunătăţirea calităţii actelor de reglementare emise prin optimizarea 

activităţilor privind emiterea actelor de reglementare, urmărirea aplicării procedurilor specifice şi a 
legislatiei de mediu în vigoare. 

B.3.3. Urmărirea conformării activităţilor agenţilor economici faţă de actele de 
reglementare emise şi de actele normative privind protecţia mediului 

În cazul constatării unor neconformităţi în desfăşurarea diferitelor activităţi ale agenţilor 
economici, de către Comisariatului Judeţean al GNM, în vederea aplicării prevederilor impuse de 
actele normative şi precizate în actele de reglementare APM Covasna a întreprins măsuri astfel au 
fost emise notificări prin care au fost formulate puncte de vedere pentru necesitatea revizuirii actelor 
de reglementare datorită modificărilor de activitate. 

În cazul instalaţiilor care intră sub incidenţa Directivei 96/82/EC SEVESO (transpusă prin LEGE 
nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe 
periculoase, am participat la verificări comune, inclusiv cu participarea ISU Covasna. În judeţul 
Covasna există 2 obiective care intră sub incidenţa Directivei SEVESO (Depozit GPL al SC Delta 
Gas Cov SRL, punct de lucru Bodoc, încadrat cu Risc Major -NS şi Depozit explozibil SC Austin 
Powder SRL- AM care a fost transferat pe SC SSE EXPLOROMANIA SRL, punct de lucru Bixad, 
încadrat cu risc minor - ni.)  

A fost urmărită, de-asemenea, conformarea obiectivelor aflate sub Directiva COV solvenţi  
apartinand SC AUTOLIV ROMANIA SRL Sf. Gheorghe, SC REGINA COMSERV SRL, Sf. Gheorghe, SC 
ZAMBELII SRL Sf. Gheorghe şi SC ICCO SRL Întorsura Buzăului ( aceasta din urma a ieșit din lista 
obiectivelor COV, activitatea  a fost revizuită scăzând consumul de solvenți). 

Toate raportările şi planul de măsuri asumat au fost realizate în întregime la termenele 
scadente. 



Referitor la instalațiile IPPC unitățile SC PRO BORD SRL și SC AVICOD SA titulare ale unor AIM 
care nu au desfasurat activitate in anul 2020 nu au inaintat RAM pentru anul 2019  si nici nu au 
purtat corespondenta  in legatura cu mentinerea activitatii si/sau inchiderea instalatiei. 

B.3.4. Particularităţi pozitive ale activităţii colectivului serviciului Avize, Acorduri, 
Autorizaţii: 

 Preluarea documentaţiilor, tarifarea şi consultaţiile publice referitoare la procedurile 
de reglementare s-a realizat de tot personalul serviciului Avize, Acorduri, Autorizaţii. Persoanele 
interesate au fost deservite prompt şi s-au dat informaţiile solicitate în cel mai scurt timp posibil. 
O mare parte a solicitărilor in contextul pandemiei au fost acceptate in format electronic, 
interactiunea cu publicul fiind mai intensa in domeniul corespondentei electronice. 

 Actualizarea datelor specifice (anunţuri, studii, etc.) pe pagina de internet a instituţiei 
se realizează permanent; 

 Implementarea sistemului informatic integrat de mediu SIM Webform public şi SIM 
Webform intern; 

 Există în continuare o colaborare bună cu ANPM în procedurile de reglementare şi în 
consultarea/dezbaterea problemelor actuale din domeniu; 

 Întreg colectivul contribuie la redactarea unor observaţii privind noi acte legislative 
care sunt în procedura de adoptare; 

 Evidenţa în format electronic a actelor de reglementare este actualizată periodic, 
asigurând accesul la o bază de date actualizată la zi, care cuprinde toate actele emise, începând 
din anul 2005; 

 Urmarea a publicării Ordin 1150/2020 și a cadrului de reglementare și a delegării de 
competență de către ANPM, APM Covasna a derulat emiterea deciziilor pentru aplicarea vizei 
anuale a AM si AIM pentru un nr de 183 de unități 

 În mod profesional au fost acordate consultaţii tehnice persoanelor interesate, elevi, 
studenţi despre legislaţia aplicată precum şi despre directivele UE preluate în legislaţia naţională; 

 S-a realizat o colaborare bună cu Garda de Mediu-CJ Covasna şi SGA Covasna 
desfăşurându-se activităţi şi consultări permanente cu specialiştii acestora; 

 Toate raportările şi planul de măsuri asumat au fost realizate în întregime la 
termenele scadente. 

B.4. În domeniul Monitorizare 
B 4.1. Organizarea şi operarea reţelelor locale de monitorizare integrată a 

factorilor de mediu 
Reţeaua judeţeană de monitorizare a factorilor de mediu din judeţul Covasna se 

compune din: 
 Reţeaua proprie a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, cu ajutorul staţiilor 

automate de monitorizare a calităţii aerului (contractul 84/2006 încheiat între MMDD şi 
DATAMAT Italia) 

 Reţeaua Companiei “Apele Romane”, care furnizează date către APM Covasna; 
 Reţeaua Staţiilor Meteorologice din judeţul Covasna care furnizează date 

meteorologice prin Agenţia Naţională de Meteorologie (la solicitarea APM); 
 Toate unităţile urbane de gospodărire locală, care exploatează reţele de canalizare şi 

staţii de epurare a apelor uzate; 
 Unităţi economice care prezintă un anumit risc de poluare, ce transmit centralizatoare 

de date cu frecvenţă lunară. 
Reţeaua de monitorizare a factorilor de mediu la nivelul judeţului Covasna, a fost concepută şi 

realizată în principal utilizând instrumentul global reprezentat de Programul de guvernare emis de 
Guvernul României pentru perioada 2013-2016, privind calitatea aerului, radioactivitatea şi zgomotul 
şi nu în ultimul rând ameliorarea mediului urban, dar şi cel rural. În conformitate cu Ordinul 
Ministrului Mediului nr. 546 din 13 mai 2008, cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 
Agenţiilor Judeţene pentru Protecţia Mediului, SERVICIUL MONITORIZARE şi LABORATOARE din 
cadrul APM Covasna, exploatează următoarele reţele de monitorizare a factorilor de mediu:   

a) monitorizarea calităţii aerului în judeţul Covasna, este urmărită prin:  

 1 staţie automată de monitorizare calitate aer, CV-1 

 

 



 
 1 punct fix pentru supravegherea manuală a calităţii aerului, amplasat la sediul APM 

Covasna;  
 Indicatori monitorizaţi: NH3, NO2 – zilnic (24h) 
 1 punct recoltare precipitaţii amplasate în Sf. Gheorghe, str. Grigore Bălan, nr.10, sediul APM 

Covasna; determinări se efectuează în cazul producerii precipitațiilor; 
 10 puncte recoltare pulberi sedimentabile amplasate în Sf.Gheorghe (3), Tg.Secuiesc (3), 

Intorsura Buzăului (1), Baraolt (2), Covasna (1) – determinările se efectuează lunar; 
Total indicatori – aer – analizaţi în anul 2020 - manual: 1068 
Total determinări – aer - prestare servicii APM - în anul 2020: 10 
b) monitorizarea calităţii radioactivităţii în judeţul Covasna, este urmărită:  
Continuu prin staţia automată de monitorizare a debitului dozei gama absorbită în aer cu 

transmiterea datelor în timp real, situată în Sf. Gheorghe, judeţul Covasna.  
c) monitorizarea calităţii zgomotului ambiental în judeţul Covasna, este urmărită 

prin:  
  Determinări ale nivelului de zgomot prin măsurători cu sonometrul, în zonele descrise de 

colecţia de stasuri şi standarde: SR 10009/2017, SR ISO 1996/1/2016, SR ISO 1996/2/2018, SR 
6161/2008, având în vedere faptul că obiectivelor din judeţul Covasna nu li se pot aplica 
prevederile Legii 121/2019. 

  La cererea agenţilor economici ca urmare a controalelor sau sesizărilor înregistrate de  APM 
Covasna sau Garda Naţională de Mediu-CJ Covasna. 

 Prin proceduri combinate de numărători de autovehicule/vehicule feroviare în trafic, pe 
arterele de interes din cele două municipii ale judeţului Covasna, înregistrându-se totodată şi 
nivelul de zgomot cu apartura de măsură - sonometrul Brüel & Kjaer. 

Total determinări  – zgomot - în anul 2020 nu s-au efectuat măsurători de zgomot din cauza 
lipsei de personal.                                    

d) monitorizarea calităţii apelor în judeţul Covasna, este urmărită prin:  
 Reţeaua Companiei “Apele Române”, care furnizează date către APM Covasna; 
 Operatorul Regional de Apă, care exploatează reţele de alimentare, canalizare şi staţii de 

epurare a apelor uzate din judeţul Covasna; 
 Comenzi şi solicitări ale agenţilor economici, ca prestări de servicii ale APM Covasna; 
Total determinări  – deşeuri (apă uzată, nămoluri) – prestare servicii APM - în anul 2020: 84; 
B.4.2. Asigurarea funcţionării şi organizării laboratorului aparţinând agenţiei 
Laboratorul de încercări a APM Covasna funcţionează în conformitate cu organigrama APM 

Covasna, statul de funcţii şi statul de personal aprobat de forurile superioare. Deşi laboratorul nu 
este acreditat, întreaga sa activitate se subordonează respectării cu stricteţe a Manualului Calităţii 
însuşit de personalul încadrat în laboratorul APM Covasna. 

B.4.3 Transmiterea în termen a rapoartelor de sinteză privind starea mediului 
Rapoartele privind starea mediului lunare şi semestriale au fost transmise în termen. Raportul 

anual privind starea mediului în judeţul Covasna a fos transmis către ANPM, în forma solicitată fiind 
publicat pe pagina WEB. 

B 4.4. Alerte în caz de poluări accidentale 
În anul 2020 nu s-au înregistrat poluări accidentale în județul Covasna. 
 
B 4.5. Elaborarea Planului de Dezvoltare Instituţională 
Activităţiile de dezvoltare instituţională s-au derulat corespunzător cu posibilităţiile legale, 

financiare şi tehnice disponibile. 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
ing. GHEORGHE NEAGU 

 

TIP STAȚIE AMPLASAMENT INDICATORI ANALIZAŢI 

CV-1:Fond 
regional 

Jud.Covasna,Sf.Gheorghe,str.LuncaOltului  SO2,NOx-NO-NO2,CO,O3, PM10 
nefelometric și gravimetric, 
benzen,toluen, o-p-m xilen, 
etilbenzen, date meteorologice 



Punctul 3  

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ COVASNA 

 

 
Raport de activitate 

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna 
anul 2020 

 
1. MISIUNE 
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna este serviciu public deconcentrat 

al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, cu personalitate juridică, finanțată de la 
bugetul de stat și are ca scop aplicarea unitară a prevederilor legislației în vigoare, în domeniul de 
activitate la nivel teritorial, precum și controlul respectării prevederilor legale privind sistemul de 
beneficii sociale și servicii sociale, realizate de autorităţile administraţiei publice centrale, locale şi de 
alte persoane fizice şi juridice. 

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna aplică în judeţul Covasna politicile, 
strategiile, legislaţia şi programele elaborate de ANPIS și de MMPS în domeniul beneficiilor de 
asistență socială și a serviciilor sociale, în domeniul inspecţiei sociale şi în alte domenii de 
competenţă. 

 
2. OBIECTIVE  GENERALE ȘI OBIECTIVE SPECIFICE 
Pentru anul 2020, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna a avut 

următoarele trei obiective generale: 
- Administrarea într-un sistem unitar de plată a beneficiilor de asistență socială și 

gestionarea programelor privind serviciile sociale susținute de la bugetul de stat. 
- Diminuarea erorii și fraudei prin desfășurarea unei activități riguroase de control 

a aplicării măsurilor legale privind activitățile de stabilire și acordare a beneficiilor de 
asistență socială și de furnizare a serviciilor sociale. 

- Asigurarea derulării în bune condiții a activității instituției prin gestionarea 
eficientă a resurselor financiare, umane și informaționale. 

În vederea atingerii obiectivelor enumerate mai sus, au fost stabilite obiectivele specifice ce 
derivă din obiectivele generale, activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice,  indicatorii de 
performanță și rezultatele pentru fiecare activitate.  

 
OBIECTIV  GENERAL 1 - ADMINISTRAREA ÎNTR-UN SISTEM UNITAR DE PLATĂ A 

BENEFICIILOR DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI GESTIONAREA PROGRAMELOR PRIVIND 
SERVICIILE SOCIALE SUSȚINUTE DE LA BUGETUL DE STAT 
Obiectiv Specific 1 - Gestionarea și plata lunară a beneficiilor de asistență socială și a 
programelor de servicii sociale la nivel teritorial 

 
Activițãți desfãșurate în vederea îndeplinirii obiectivului: 
- Organizarea și asigurarea serviciilor de evidențã, stabilire, modificare, suspendare, reluare, 

încetare a drepturilor, 
- Optimizarea modului de utilizare a fondurilor alocate pentru plãþi, 
- Creșºterea eficiențþei privind acordarea beneficiilor de asistențþã socialã printr-o bunã 

gestionare a sistemului informatic, 
- Organizarea și asigurarea serviciilor de evidențã, stabilire, modificare, suspendare, reluare, 

încetare a drepturilor, 
- Exercitarea controlului aplicării unitare a prevederilor Regulamentelor Europene, al modului de 

asigurare, administrare şi gestionare a beneficiilor familiale acordate conform regulilor de 
coordonareExercitarea controlului aplicãrii unitare a prevederilor Regulamentelor Europene, al 
modului de asigurare, administrare ºi gestionare a beneficiilor familiale acordate conform regulilor 
de coordonare. 

Rezultate relevante obținute: 
- Utilizarea eficientă a creditelor bugetare pentru plata beneficiilor de asistență socială  
- Acordarea beneficiilor de asistență socială în condiții de eligibilitate, conform cadrului normativ 
- Controlul financiar preventiv propriu conform normelor legale,  



- Beneficii de asistență socială acordate în condiții de legalitate  
- Creșterea nivelului de trai al persoanelor defavorizate 
- Respectarea cadrului legal specific 
- Fonduri publice utilizate conform destinației 
- Buget elaborat în conformitate cu principiile bugetare 
- Plata drepturilor de beneficii de asistență socială 
-Listă suspiciuni 
- Schimb eficient de date realizat 
- Respectarea termenului de răspuns 
- Situații statistice existente 
- Recuperarea sumelor acordate necuvenit 

 
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna (AJPIS) prin Serviciul beneficii de 

asistență socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de șanse (BAS), a 
înregistrat lunar, la termenele stabilite de legislaţie, documentaţia beneficiarilor privind stabilirea 
drepturilor la:  

-  alocaţia de stat pentru copii,  
- indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului/stimulentului de inserţie pentru creşterea 

copilului, 
-  alocaţia pentru susţinerea familiei,  
-  venitul minim garantat, 
-  alocaţia de plasament,  
-  indemnizaţia lunară de hrană HIV/SIDA,  
- indemnizaţii acordate conform art. 31-32 din OuG nr. 111/2010, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
- indemnizații lunare acordate pe perioada concediului de acomodare în vederea adopției, 
- indemnizaţii acordate conform art. 58 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
-  ajutoare de încălzire cu energie termică, energie electrică, gaze naturale şi lemne, 
-  subvenții acordate asociațiilor și fundațiilor conform Legii nr. 34/1998, 
-  indemnizații acordate conform OUG nr. 30/2020 și OUG nr.132/2020. 
- Utilizarea eficientã a creditelor bugetare pentru plata beneficiilor de asistențã socialã, 

acordarea beneficiilor de asistențã socialã în condiții de eligibilitate și conform cadrului normativ, 
realizarea controlului financiar preventiv propriu conform normelor legale, creºterea nivelului de trai 
al persoanelor defavorizate, utilizarea fondurilor publice conform destinației, 

- Realizarea evidenței electronice a beneficiilor de asistențã socialã, realizarea necesarului de 
fonduri bugetare conform solicitãrilor, 

- Elaborarea bugetului în conformitate cu principiile bugetare, realizarea plãții drepturilor de 
beneficii de asistenþã socialã, respectarea termenelor de raportare,  

- Realizarea unui schimb eficient de date, respectarea termenelor de rãspuns și recuperarea 
sumelor acordate necuvenit. 

Pe parcursul anului 2020, agenţia a administrat şi gestionat beneficiile de asistenţă socială la 
nivelul județului, efectuând plăţi în valoare totală de 194.521.606 pentru un număr mediu 
total de 59.279 beneficiari.  

În anul 2020, AJPIS Covasna a plătit 55 ajutoare de urgență în valoare totală de 503.000 lei. 
Verificările lunare efectuate cu privire la acordarea serviciilor de asistenţă socială, au avut 

drept obiective: constatarea corectitudinii utilizării sumelor primite cu titlu de subvenţie, calitatea 
serviciilor acordate de asociaţiile şi fundaţiile subvenţionate, respectarea standardelor de calitate 
corespunzătoare serviciilor pe care le acordă.  

În acest sens, au fost întocmite și transmise la ANPIS/MMPJS un număr de 10884 de rapoarte 
privind analiza şi verificarea documentaţiilor transmise de furnizorii de servicii sociale 
(asociaţii/fundaţii)  în vederea decontării sumelor/întocmirea şi transmiterea situaţiilor. 

Indicatori de performanță: 
- Indicatori stabiliți și realizați privind eficiența modului de alocare/gestionare a resurselor 

financiare pentru BAS: 
- Nr. de dosare verificate din punctul de vedere al îndeplinirii condițiilor de eligibilitate/Nr. total 

de dosare primite (cazuri noi) = 11.376/11.376 



- Nr. de dosare introduse în programul informatic Safir/DIAMANT/XLS/Nr. dosare primite = 
11.376/11.376 

- Nr. de modificări, încetări, suspendări, reluări la plată a drepturilor la beneficii de asistență 
socială - în anul evaluat = 6.959 

- Nr. vize CFP aplicate = 11.376 
- Nr. vize de legalitate aplicate = 11.376 
- Nr.  ajutoare de urgență acordate = 55 
- Nr. propuneri de ajutoare de urgență trimise la M.M.P.S. spre aprobare/Nr. de solicitări de 

ajutoare de urgentă înregistrate în agenție = 55/55 
- Nr. de dosare verificate si propuse spre acordarea de subvenții/Nr. de solicitări de acordare 

de subvenții înregistrate la agenție = 9/9 
- Nr. rapoartelor de monitorizare a asociațiilor și fundațiilor întocmite = 108 
- Credite acordate/credite solicitate = 194.951.907 lei/194.521.606 lei 
- Sume plătite/sume solicitate = 194.521.606 lei/194.521.606 lei 
- Nr. CNP verificate prin realizarea de încrucișări de baze de date = 59.279 (nr. mediu CNP) 
- Nr. suspiciuni confirmate în urma încrucișărilor de baze de date = 680 
- Numărul total de formulare (EU) înregistrate în agenție = 816 
- Numărul cazurilor de plăți necuvenite identificate = 680 
- Sume recuperate/Suma totală de recuperat = 449.434/18.074 - în sold la 31.12.2019. 

 
Indicatori de performanțã: 
- Indicatori stabiliți și realizați pentru anul 2018: 
- Nr. de dosare verificate din punctul de vedere al îndeplinirii condițiilor de eligibilitate/Nr. total 

de dosare primite (cazuri noi) = 6.314/6.314 
- Nr. de dosare introduse în programul informatic Safir/Nr. dosare primite = 6.314/6.314 
- Nr. de modificãri, încetãri, suspendãri, reluãri la platã a drepturilor la beneficii de asistențã 

socialã - în anul evaluat = 13.486 
- Nr. vize CFP aplicate = 3.737 
- Nr. vize de legalitate aplicate = 3.737 
- Nr.  ajutoare de urgențã acordate = 40 
- Nr. propuneri de ajutoare de urgențã trimise la M.M.J.S. spre aprobare/Nr. de solicitãri de 

ajutoare de urgentã înregistrate în agenție = 82/153 
- Nr. de dosare verificate si propuse spre acordarea de subventii/Nr. de solicitãri de acordare 

de subventii înregistrate la agenție =8/8 
- Nr. rapoartelor de monitorizare a asociațiilor și fundațiilor întocmite = 84 
- Credite acordate/credite solicitate = 134.615.676/134.615.676 
- Sume plãtite/sume solicitate = 134.563.195/134.615.676 
- Nr. CNP verificate prin realizarea de încrucisari de baze de date = 37.297 (nr mediu CNP) 
- Nr. suspiciuni confirmate în urma încrucișãrilor de baze de date = 1178 
- Numãrul total de formulare (EU) înregistrate în agenție = 677 
- Numãrul cazurilor de plãþi necuvenite identificate =1.178 

        - Sume recuperate/Suma totalã de recuperat = 566.075/136.375 -în sold la 31.12.2018 
 

Obiectiv Specific 2 - Monitorizarea modului de recuperare a sumelor acordate în 
mod necuvenit cu titlu de beneficii de asistențã socialã 

Activițăți desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului: 
- Stabilirea prejudiciului datorat efectuării plăților necuvenite cu titlu de beneficii sociale 
- Recuperarea debitelor încasate necuvenit 
Rezultate relevante obținute: 
- Diminuarea prejudiciilor aduse bugetului statului prin acordarea de plăți în mod necuvenit 
- Diminuarea gradului de acordare a beneficiilor în mod necuvenit 
- Existența unei evidențe clare a sumelor recuperate  
Prin Serviciul BAS s-au desfășurat controale interne cu privire la asigurarea eligibilității plății 

drepturilor cu titlu de: alocaţii de stat pentru copii, alocaţii pentru susţinerea familiei, alocații de 
plasament, indemnizaţii creştere copil și stimulent de inserţie pentru creşterea copilului, subvenții 
acordate conform Legii nr. 34/1998 și ajutor social, indemnizații OUG nr. 30/2020 și OUG nr. 
132/2020, precum și mai multe controale inopinate care au vizat monitorizarea și controlul modului 



în care sunt cheltuite sumele alocate de la bugetul de stat pentru plata beneficiilor de asistență 
socială. 

Din totalul de 680 decizii pentru care valoarea totală a debitelor constituite în anul 2020 a fost 
de 523.565 lei, valoarea totală a debitelor recuperate în anul 2020 a fost de 449.434 lei. 

Efectuarea plăţilor necuvenite au avut drept cauze: nerespectarea obligaţiilor prevăzute de 
lege de către beneficiari în cazul modificării situaţiei acordării drepturilor, nedeclarea veniturilor 
realizate din activitati, jocuri de noroc, dividende, premii, pensii etc., netransmiterea de către 
primării a dispoziţiilor la termenul la care au intervenit modificările în familiile beneficiare de 
drepturi, refuzul indemnizațiilor pe motiv de realizare de venituri, necomunicarea la termen de către 
DGASPC a sentinţelor/hotărârilor prin care s-au dispus măsuri speciale de protecţie a copiilor,etc. 

Activițãți desfãșurate în vederea îndeplinirii obiectivului: 
- Stabilirea prejudiciului datorat efectuãrii plãților necuvenite cu titlu de beneficii sociale 
- Demararea procedurilor de recuperare și recuperarea debitelor încasate necuvenit 
Rezultate relevante obținute: 
- Diminuarea prejudiciilor aduse bugetului statului prin acordarea de plãți în mod necuvenit 
- Diminuarea gradului de acordare a beneficiilor în mod necuvenit 
- Existența unei evidențe clare a sumelor recuperate  
 
OBIECTIV  GENERAL 2 - DIMINUAREA ERORII ȘI FRAUDEI PRIN DESFAȘURAREA 

UNEI ACTIVITĂȚI RIGUROASE DE CONTROL A APLICĂRII MĂSURILOR LEGALE PRIVIND 
ACTIVITĂȚILE DE STABILIRE ȘI ACORDARE A BENEFICIILOR DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
ȘI DE FURNIZARE A SERVICIILOR SOCIALE 

 
Obiectiv Specific 1 - Evaluarea, controlul și monitorizarea modului de aplicare și 

respectare a reglementărilor ce privesc modul de acordare a beneficiilor de asistență 
socială  

Activițăți desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului 
- Realizarea campaniilor tematice conform planului anual primit de la A.N.P.I.S.  
- Realizarea inspecțiilor inopinate 
-Identificarea situațiilor în care s-au efectuat plăți în mod necuvenit către beneficiari 
Dispunerea măsurilor de remediere și monitorizarea acestora 
 
Rezultate relevante obținute: 
- Acordarea  beneficiilor de asistență socială în condiții de eligibilitate  
- Monitorizarea plăților  
- Acordarea  beneficiilor de asistenţă socială în condiții de legalitate  
 
Pentru anul 2020, planul anual de control nu a prevăzut nici o campanie privind beneficiile 

sociale.  
Urmare a petițiilor depuse s-au efectuat 4 controale inopinate. Controalele s-au finalizat prin 

întocmirea a 4 procese verbale de control, dispunându-se două măsuri ce s-au realizat în termen.  
 
Indicatori de performanță: 
-Indicatori stabiliți și realizați privind gradul de respectare al planificării campaniilor de 

inspecție dispuse de ANPIS, gradul de asigurare al unei activități riguroase de control și inspecție, 
gradul de aplicare al unor măsuri ce întăresc capacitatea și eficiența actului de inspecție socială, prin 
efectuarea de inspecții inopinate, eficiența măsurilor de reducere a erorii și a fraudei în sistemul de 
asistență socială 

- Nr. controale tematice efectuate/Nr. controale tematice planificate prin planul tematic anual 
de inspecție = 0/0 

- Nr. controale inopinate efectuate/Nr. de solicitări (petitii) înregistrate  = 4/4 
- Nr. persoane cărora beneficiul social le-a fost acordat în mod necuvenit = 0  
- Valoarea debitelor constituite = 0 lei 
- Nr. măsuri implementate de U.A.T. – uri/Nr. de măsuri recomandate ca urmare a 

controalelor = 0/0.  
 



Obiectiv Specific 2 - Evaluarea, controlul și monitorizarea modului de aplicare și 
respectare a reglementărilor ce privesc modul de asigurare, administrare și gestionare a 
serviciilor sociale pe baza standardelor de cost  

Activițăți desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului: 
- Realizarea controalelor tematice conform planului anual primit de la A.N.P.I.S.  
- Realizarea controalelor inopinate 
- Dispunerea măsurilor de remediere și monitorizarea acestora 
- Aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea cadrului legal  
Rezultate relevante obținute: 
- Acordarea serviciilor sociale în condiții de respectare a standardelor minime de calitate și de 

cost   
- Realizarea controalelor inopinate   
- Dispunerea măsurilor de remediere și monitorizarea acestora    
- Aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea cadrului legal 
 

În anul 2020 nu au fost realizate controale în legătură cu modul de aplicare și respectare a 
reglementărilor ce privesc modul de asigurare, administrare și gestionare a serviciilor sociale pe baza 
standardelor de cost, acest tip de control nu a fost cuprins în planul de control al inspecției sociale. 

Indicatori de performanță: 
- Indicatori stabiliți și realizați privind gradul de aplicare al unor măsuri ce întăresc capacitatea și 

eficiența actului de inspecție socială, prin efectuarea de inspecții inopinate: 
- Nr. serviciilor sociale verificate (pe standarde de cost)/Nr. serviciilor sociale de verificat 

transmise de ANPIS = 0/0  
- Nr. controale inopinate efectuate/Nr. solicitarilor (petițiilor) înregistrate  = 0/0 
- Nr. măsurilor implementate/nr. măsurilor dispuse ca urmare a controalelor realizate = 0/0  
- Nr. sancțiunilor aplicate = 0 
 
Obiectiv Specific 3 - Evaluarea, controlul și monitorizarea respectării criteriilor și 

standardelor minime de calitate – licențierea serviciilor sociale  
Activițăți desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului: 
-Realizarea controalelor în vederea verificării respectării standardelor minime de calitate  
-Monitorizarea măsurilor dispuse 
-Aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea cadrului legal  
 
Rezultate relevante obținute: 
- Servicii sociale licențiate/relicențiate    
- Cadru normativ specific respectat și aplicat    

      - Diminuarea gradului de acordare a serviciilor sociale licențiate în mod neconform cu cadrul 
normativ  

Planul anual de control aprobat, a cuprins 4 controale tematice pe servicii sociale, cu referire la: 
“Certificarea funcţionării serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice şi adulte in 

dificultate cu respectarea legislaţiei în vigoare din domeniul asistenţei sociale, respectiv a 
prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 şi a legislaţiei subsecvente, de către furnizorii de 
servicii sociale” 

“Certificarea funcţionării serviciilor sociale destinate¬ persoanelor adulte cu dizabilităţi cu 
respectarea legislaţiei în vigoare din domeniul asistenţei sociale, respectiv a prevederilor Legii 
asistenţei sociale nr. 292/2011 şi a legislaţiei subsecvente, de către furnizorii de servicii sociale” 

“Certificarea funcţionării serviciilor sociale destinate victimelor violenţei domestice cu 
respectarea legislaţiei în vigoare din domeniul asistenţei sociale, respectiv a prevederilor Legii 
asistenţei sociale nr. 292/2011 şi a legislaţiei subsecvente, de către furnizorii de servicii sociale” 

“Certificarea funcţionării serviciilor sociale destinate protecţiei copilului şi/sau familiei cu 
respectarea legislaţiei în vigoare din domeniul asistenţei sociale, respectiv a prevederilor Legii 
asistenţei sociale nr. 292/2011 şi a legislaţiei subsecvente, de către furnizorii de servicii sociale” 

1. În cadrul verificărilor în vederea obținerii licenței de funcționare pentru serviciile care dețin 
doar licența provizorie, au fost efectuate 14 evaluări în teren, la 12 servicii, din care pentru 7 s-a 
propus acordarea licenței, pentru 5 s-a propus menţinerea licenţei.  

La două servicii rezidențiale pentru copii, cu furnizor DGASPC s-au efectuat mai multe evaluări 
fiind dispuse 22 de măsuri, din care neîndeplinite 4. 



Au fost dispuse un total de 43 măsuri, din care îndeplinite 31, în curs de îndeplinire 8, 
neîndeplinite 4.  

2. În cadrul monitorizării anuale, au fost monitorizate 2 servicii sociale a căror licență de 
funcționare a expirat în anul 2020. Au fost dispuse 2 măsuri, care au fost îndeplinite.  

3. Au fost verificate 12 servicii sociale pentru relicenţiere și s-a propus acordarea licenței de 
funcţionare pentru 5 ani. 

4. Au fost realizate 7 controale inopinate la 6 servicii sociale, din care la 5 pentru funcţionarea 
serviciilor sociale fără licenţă de funcţionare, respectiv un control inopinat la un cămin de persoane 
vărstnice ca urmare a unei petiţii. Au fost dispuse 10 măsuri, fiind îndeplinite 8, iar în curs de 
îndeplinire sunt 2 măsuri. 

În anul 2020, au fost efectuate 29 rapoarte de teren, 4 pentru solicitările din anul 2019, 25 
pentru solicitările din anul 2020. 

Au obținut licența definitivă 7 servicii, 4 în urma evaluării și 3 la relicenţiere.  
 
Indicatori de performanță: 
- Indicatori stabiliți și realizați privind gradul de evaluare al furnizorilor de servicii sociale: 
- Nr. solicitări de evaluare transmise de MMPS/Nr. evaluărilor în teren realizate = 12/12 (8+4)  
- Nr. măsurilor implementate/Nr. măsurilor recomandate = 41/55 (10 sunt în curs de 

implementare, 4 neîndeplinite) 
- Nr. sancțiunilor aplicate (suspendări, retrageri licențe, sancțiuni contravenționale) = 2 amenzi 

în cuantum de 25.000 lei (în cadrul controalelor inopinate/autosesizări) 
 
Obiectiv Specific 4 - Asigurarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la 

mediul fizic, informațional și comunicațional  
Activițăți desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului: 
- Realizarea controalelor tematice conform planului anual primit de la A.N.P.I.S.  
- Realizarea controalelor inopinate   
- Dispunerea măsurilor de remediere și monitorizarea acestora  
- Aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea cadrului legal 
Rezultate relevante obținute: 
- Acces neîngrădit asigurat al persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, informațional și 

comunicațional  
- Cadru normativ specific respectat și aplicat    
 
1. În cadrul controlului tematic: „Verificarea respectării prevederilor legale privind 

asigurarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilităţi la mediul fizic, 
informaţional şi comunicaţional” 

Activitatea de control a fost desfăşurată de către cei 2 inspectori sociali şi au fost verificate un 
număr total  de 37 entităţi, la:  

- Clădiri - instituţii publice - 10 din mediul rural și 17 din mediu urban,  
- Trotuare - instituţii publice - 5 din mediul urban, 5 din mediul rural.  
În urma verificărilor efectuate s-au întocmit 28 procese verbale de control, au fost dispuse 185 

măsuri de remediere ca urmare a nerespectării prevederilor legale.  
2. Monitorizarea măsurilor dispuse în cadrul controalelor tematice şi inopinate privind accesul 

persoanelor cu handicap la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional şi a sancţiunilor aplicate. 
Au fost monitorizate un număr de 10 entități, din care 2 au fost sancţionate cu amendă în 

valoare de 10.000 lei și 5 cu avertismente, S-au dispus un număr de 33 măsuri. 
3. Au fost efectuate verificări la 2 institutii ca urmare a unei petiții, unde au fost aplicate 6 

măsuri. 
 
Indicatori de performanță: 
- Indicatori stabiliți și realizați: 
- Nr. instituțiilor verificate/Nr. institutiilor de verficat conform planului anual primit de la 

A.N.P.I.S  = 37/37 
- Nr. controale inopinate efectuate/Nr. controalelor (petițiilor) înregistrate = 12/2 
- Nr. măsurilor implementate/Nr. măsurilor dispuse ca urmare a controalelor realizate  = 7/224 
-  Nr. sancțiunilor aplicate/Nr. total controale = 7/49 
 



Alte activități: 
În anul 2020, în cadrul Planului de control al Inspecției Sociale a fost prevăzută și tematica: 

monitorizarea măsurilor dispuse în campaniile anterioare din anii 2018-2019. Din lipsă de personal 
nu au putut fi monitorizate în teren cele 3 campanii desfăşurate în anii 2018-2019. 

În urma monitorizării de birou situaţia se prezintă astfel: 
- Campania protecţia copilului - 2019, 20 centre rezidenţiale – 105 măsuri dispuse, din  care 

realizate 95, neîndeplinite 9, anulate 1 (retrase licențele pentru centrele de sprijin pentru tineri) 
- Campania de fond – 2018,  14 UAT-uri cu cele 356 măsuri dispuse, îndeplinite 36.  
- Campania de fond  - 2019, 10 UAT-uri, 305 măsuri dispuse, îndeplinite 96. 
- Campania pe accesibilități – 2019, 34 entităţi, 112 măsuri, îndeplinite 6. 
Având în vedere faptul că la nivelul județului Covasna există 75 de servicii sociale, nu s-au putut 

monitoriza decât 2 servicii sociale cu toate că legislația prevede monitorizarea anuală a tuturor 
serviciilor sociale. Acest lucru s-a datorat personalului insuficient din cadrul compartimentului 
Inspecție Socială.  

În contextul actualei situaţii epidemiologice, în cursul anului 2020 echipa de inspectori a 
monitorizat serviciile sociale aflate în cadrul SPAS-urilor, respectiv la furnizori privați, fiind  întocmite 
348 de note telefonice și 42 de centralizatoare. 

 
Obiectiv Specific 5 - Promovarea acțiunilor de informare și consiliere a autorităților 

locale și benefiarilor cu privire la beneficiile de asistență socială și serviciile sociale  
Activițăți desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului: 
- Realizarea campaniilor de informare  
- Realizarea activităţilor de consiliere la entităţile controlate/monitorizate  
 
Rezultate relevante obținute: 

- Beneficiari informați  
- Autorități locale informate   
- Entități controlate și informate    

 
În anul 2020, AJPIS Covasna nu a organizat campanii de informare, dar la fiecare din cele 81 de 

unități controlate au fost efectuate activități de consiliere și informare pe activitățile din domeniul 
social.  

 
Indicatori de performanță: 
- Indicatori stabiliți și realizați pentru anul 2020: 
- Nr. sesiunilor de informare și consiliere organizate = 0 
- Nr. entităților și persoanelor participante = 0 

  - Nr. instituțiilor consiliate ca urmare a controlului (fișe de consiliere) = 50  
 
OBIECTIV  GENERAL 3 - ASIGURAREA DERULĂRII ÎN BUNE CONDIȚII A 

ACTIVITĂȚII INSTITUȚIEI PRIN GESTIONAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR 
FINANCIARE, UMANE ȘI INFORMAȚIONALE 

 
Obiectiv Specific 1 - Asigurarea administrării bugetului propriu în mod economic, 

eficient și eficace  
Activițăți desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului: 
- Organizarea și desfășurarea activității financiar-contabile în conformitate cu dispozițiile legale  
- Gestionarea bunurilor imobile aflate în patrimoniu,  
- Elaborarea programului de achiziții 
 
Rezultate relevante obținute: 

- Buget elaborat în conformitate cu principiile bugetare   
- Execuție bugetară conformă cu principiile bugetare   
- Controlul financiar preventiv propriu conform normelor legale 
- Realizarea inventarierii patrimoniului conform prevederilor legale în vigoare 
- Program de investiții implementat 

 



Începând cu luna septembrie 2018, avem fonduri externe nerambursabile primite indirect de la 
ANPIS prin Proiectul cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 
2014-2020 sub.cap 01, titlul Proiectului: INTESPO - Înregistrarea Tinerilor în Evidenta Serviciului 
Public de Ocupare. Acest Proiect se implementează de către ANOFM în  parteneriat cu MMJS, MEN și 
ANPIS, program finațat din Fondul Social European.  

Un alt proiect POCU/460/4/6/126924 - Dezvoltarea sistemului de asistență socială pentru 
combaterea sărăciei și a excluziunii sociale. Acest Proiect se implementează de către MMPS în 
parteneriat cu ANPIS, program  finanțat tot din Fondul Social European.  

Fondurile alocate pentru finanțarea agenției au fost utilizate în limita filei de buget aprobată, iar 
fondurilor alocate pentru plata drepturilor salariale au fost cheltuite în limita creditelor deschise 
pentru anul 2020. 

 
Indicatori de performanță: 
- Indicatori stabiliți și realizați privind eficiența modului de acordare/gestionare a resurselor 

financiare aferente bugetului propriu: 
- Credite acordate/Credite previzionate = 2.625.811/2.625.811 
- Plăţi efectuate/Total sume alocate = 2.623.705/2.625.811 
- Nr. vize CFP aplicate = 1.460 
- Valoarea prejudiciilor rezultate din inventarierea patrimoniului/Valoarea totală a patrimoniului 

= 0 
- Nr. achizitii conforme cu prevederile legislative desfasurate/Nr. total de achizitii efectuate = 

152/152 
 
Obiectiv Specific 2 - Îmbunătățirea sistemului de control intern managerial care să  

conducă la îndeplinirea obiectivelor instituției  
Activițăți desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului: 
- Evaluarea și controlul implementării SCIM 
-  Monitorizarea implementării SCIM 
 
Rezultate relevante obținute: 
- Autoevaluare completă conform prevederilor legale  
- Îmbunătățirea SCIM  
Comisia de monitorizare, constituită în baza Deciziei directorului executiv nr. 48/03.03.2020, 

conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018, pentru aprobarea Codului 
controlului intern managerial al entităților publice, are rolul de a asigura monitorizarea, coordonarea 
şi îndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării Sistemului de control intern managerial 
(SCIM), astfel încât să fie asigurată îndeplinirea obiectivelor instituţiei cu resurse maxim posibil de 
alocat şi riscuri minime. Comisia de monitorizare coordonează procesul de actualizare a obiectivelor 
generale şi specifice, a activităţilor procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului 
de monitorizare a performanţelor, a situaţiei procedurilor şi a sistemului de monitorizare şi de 
raportare, respectiv informare către conducătorul entităţii publice.  

În cadrul ședințelor Comisiei de monitorizare au fost elaborate/analizate/revizuite: Pogramul de 
dezvoltare al SCIM, Planul de acțiuni privind obiectivele generale, obiectivele specifice, activitățile, 
rezultatele și indicatorii de performanță, Lista privind inventarierea documentelor, a fluxurilor 
informațiilor, a proceselor și modul de comunicare și informare în cadrul AJPIS, Lista cu procedurile 
de sistem și operaționale aplicate în cadrul instituției, a fost inventariată și aprobată Lista funcțiilor 
sensibile la nivel de AJPIS Covasna. A fost avizat Planul de implementare a măsurilor de control 
AJPIS, iar în urma analizei stadiului implementării acțiunilor și măsurilor pentru minimizarea riscurilor 
inerente, a fost întocmit Registrul riscurilor. 

A fost elaborat, analizat și aprobat - Planul de acțiune/Lista OB/OS cu numele/prenumele 
angajatului/angajaților care desfășoară fiecare activitate, pe anul 2020, precum și obiectivele 
individuale și indicatorii de performanță ale fiecărui angajat, astfel încât să fie îndeplinite obiectivele 
generale și specifice ale AJPIS Covasna.  

Pe parcursul anului 2020, comisia s-a întrunit în 5 ședințe, la care au participat toți membrii 
desemnați.  

 
Indicatori de performanță: 



- Indicatori stabiliți și realizați privind eficiența implementării și dezvoltării controlului managerial 
intern în cadrul agenției: 

- Nr. standarde implementate/Nr.total de standarde SCIM = 15/16  
- Nr. deficiente remediate de către AJPIS/Nr. probleme identificate de către audit intern/extern 

= 0/0 
 
Obiectiv Specific 3 - Dezvoltarea sistemelor de comunicare cu beneficiarii și 

îmbunătățirea imaginii instituției  
Activițăți desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului: 
- Asigurarea permanentă a accesului liber la informațiile de interes public 
- Soluționarea petitiilor 
 
Rezultate relevante obținute: 
- Acces asigurat la informații în conformitate cu cadrul normativ în vigoare 
 
În vederea furnizării de informaţii şi baze de date cu privire la beneficiarii de beneficii sociale, 

Agenţia Judeţeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna are încheiate 10 protocoale de 
colaborare cu: Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Covasna, Casa Judeţeană de Pensii 
Covasna, Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, 
Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administarea Bazelor de Date Covasna, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean, Casa de Asigurări de Sănătate, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului, Administraţia Judeţeană a Finanțelor Publice Covasna și Direcția Regim Permise de 
Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor București. Mai sunt încheiate alte 10 convenţii cu instituţiile 
bancare din judeţ în vederea realizării plăţii beneficiilor sociale. 

Au avut loc negocieri/întrevederi cu reprezentanţii instituţiilor cu care se colaborează în legătură 
cu modalitățile de transmitere a datelor.  

Reprezentantul instituției sau persoana desemnată de acesta, a reprezentat instituția prin 
participarea la ședințele de lucru a comisiilor ce funcționează la nivelul județului (Comisia pentru 
Protecţia Copilului din cadrul DGASPC Covasna, Comitetul pentru Situații de Urgență, Colegiul 
Prefectural, Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, Comisia 
de Dialog Social, Comisia Judeţeană de Incluziune Socială, din cadrul Instituției Prefectului, Comisia 
de abilitare și avizare teritorială în domeniul SSM din cadrul ITM Covasna, Consiliul Consultativ din 
cadrul AJOFM Covasna, Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea 
Profesională, din cadrul Inspectoratului Școlar Covasna), alte conferințe, reuniuni/întâlniri de lucru 
organizare de asociații și fundații pe teme sociale. 

Informarea cetăţenilor s-a realizat prin postarea comunicatelor de informare pe site-ul instituției 
și/sau afișare în loc vizibil la sediul agenției. 

Pe parcursul anului 2020 a fost o apariție în mass-media locală, cu referire la plata 
indemnizațiilor de sprijin COVID-19. 

În anul 2020, au fost soluționate 26 cereri/petiții în baza O.G. nr. 27/2002 privind 
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor și 0 cereri în baza Legii nr. 544/2001 privind 
liberul acces la informaţiile de interes public. În toate cazurile a fost respectat termenul de 
soluționare. 

 
Indicatori de performanță: 
- Indicatori stabiliți și realizați privind gradul de respectare a drepturilor petiționarilor: 
- Nr. răspunsuri transmise/Nr. solicitări conform Legii 544/2001 = 0/0 
- Nr. reclamații administrative înregistate/Nr. răspunsuri transmise = 0/0 
- Nr. răspunsuri transmise/Nr. total de petiții primite = 26/26 
-  Nr. total cereri înregistrate în registratura AJPIS Covasna = 26.434   
 
Obiectiv Specific 4 -  Dezvoltarea în cadrul instituției a unui corp de funcționari 

publici/personal contractual profesioniști, stabili și imparțiali, cu nivel ridicat de 
competențe care poate asigura atingerea obiectivelor instituționale  

Activițăți desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului: 
- Organizarea/participarea la cursuri de formare profesională a angajaților AJPIS  
 
Rezultate relevante obținute: 



- Matrice realizată  
 
Conform Planului anual de perfecţionare profesională au fost identificate 3 domenii de 

perfecţionare profesională cu 9 tematici, pentru 12 posibili participanţi. În anul 2020, pentru formare 
profesională a fost alocată suma de 0 lei.  

Au participat la cursuri de formare plătite din alte fonduri decât cele proprii, la începutul anului 5 
funcţionari publici. Urmare a situaţiei create de pandemie, un număr de 5 funcţionari publici au 
participat la cursuri pe diferite tematici, organizate online (webinare). 

Fișele de post au fost revizuite/modificate ori de câte ori se impunea, dar şi ca urmare a 
Hotărârii Guvernului nr. 546/2020 privind modificarea şi completarea H.G nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici. Au fost 
întocmite fişele de post pentru persoanele promovate (în grad/în clasă/definitivare stagiu debutanţi), 
pentru un număr de 5 persoane. A fost întocmit 1 fişă de post pentru funcţia publică de conducere 
de şef serviciu (SEFCRUAAP). 

Au fost organizate 2 examene de promovare pentru 3 funcţionari publici (în grad/în clasă). În 
perioada 01.02.2020 - 01.08.2020 şi începând cu 27.10.2020 – prezent, se exercită cu caracter 
temporar funcţia publică de conducere de şef serviciu (SEFCRUAAP). 

 
Indicatori de performanță: 
- Indicatori stabiliți și realizați privind gradul de acoperire a necesităților de pregătire 

profesională anuală a angajaților, gradul de ocupare a posturilor cu personal de specialitate, gradul 
de asigurarea condițiilor necesare cunoașterii de către salariați a prevederilor actelor normative care 
reglementează comportamentul acestora la locul de muncă, precum și prevenirea și raportarea 
fraudelor și neregulilor 

- Nr. participanți identificați pentru a participa la cusuri de formare profesionala (în urma 
evaluarii anuale/Nr. total de angajați = 12/25 

 
Obiectiv Specific 5 - Asigurarea cadrului juridic instituțional necesar atingerii 

obiectivelor instituției  
Activițăți desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului: 
- Apărarea și reprezentarea intereselor instituționale în fața instanțelor de contencios 

administrativ și a altor instante, potrivit legii  
- Consilierea în vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniul beneficiilor  de 

asistență socială  
- Avizarea pentru legalitate a documentelor emise de către directorul executiv cu privire la 

activitatea instituției  
- Asigurarea activității Secretariatului Comisiei Judetene pentru aplicarea prevederilor 

Decretului-Lege nr.118/1990 republicat, cu modificările și completările ulterioare  
 
Rezultate relevante obținute: 
- Cadru juridic conform  
- Cadru normativ respectat și aplicat  
- Acte administrative emise în condiții de legalitate  
- Documentație specifică elaborată conform actelor normative în vigoare și cu respectarea 

termenlor legale de soluționare  
 
În perioada 01.01.2020 - 31.12.2020, pe rolul instanțelor de judecată au fost 18 de litigii, din 

care 9 au fost câștigate (1 - DL 118/1990, 2 – beneficii sociale, 6 - litigii civile), pierdute 9, iar pe 
rolul instanțelor sunt în curs 18 litigii.  

Consilierul juridic a fost prezent în instanța de judecată la un număr de 65 înfățișări la termen, a 
redactat 36 de întâmpinări/apeluri/recursuri. 

Totodată, s-a urmărit respectarea termenelor legale de soluționare a solicitărilor, prevăzute de 
actele normative în vigoare, fiind înregistrate și soluționate solicitări care au vizat aspecte care 
privesc: acordarea drepturilor de beneficii sociale (VMG, ASF, ASC, ICC), acordarea drepturilor 
prevăzute de Legea nr. 448/2006, acordarea drepturilor prevăzute de Decretul-Lege nr. 118/1990 
republicat, acordarea drepturilor salariale, respectarea clauzelor din contractele de concesiune, 
acordarea ajutoarelor conform HG nr. 480/2018. 



În cursul anului 2020, Comisia Județeană pentru aplicarea prevederilor Decretului-Lege 
nr.118/1990 republicat, s-a întrunit în 12 ședințe, în cadrul cărora au fost soluționate 610 dosare din 
care: 596 copii urmași și 13 soț/soție urmaș. 

 
Indicatori de performanță: 
- Indicatori stabiliți și realizați privind gradul de asigurare a punerii în executare a legii astfel 

încât raporturile juridice administrative care se nasc să asigure finalitatea și scopul legii 
- Nr. dosare la care s-a asigurat apărarea și reprezentarea intereselor instituționale conform 

legii/ Nr. total dosare aflate pe rol în fața instanțelor = 18/18 
- Nr. solicitărilor de consiliere/Nr. misiunilor de consiliere realizate = 85/85 
- Nr. vizelor aplicate = 15.288 
- Nr. dosare soluționate (DL 118/1990)/Nr. dosare primite = 610/3.186 
- Nr. contestații înregistrate/Nr. dosare soluționate  = 22/22. 
 
Obiectiv Specific 6 - Susținerea procesului de autorizare a furnizorilor de formare 

profesională prin îndeplinirea eficientă a atribuțiilor de secretariat tehnic al comisiei de 
autorizare  

Activițăți desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului: 
- Asigurarea îndrumării metodologice pentru aplicarea actelor normative din domeniul autorizării 

furnizorilor de formare profesională a adulților  
- Autorizarea furnizorilor de formare profesională  
- Certificarea formării profesionale a adulților  
- Aplicarea vizei în vederea apostilării pentru certificatele de absolvire și de calificare  
 
Rezultate relevante obținute: 
- Documentație specifică elaborată conform actelor normative în vigoare (în cazul răspunsurilor 

oferite în scris) 
- Proces de autorizare conform normelor legale în vigoare 
- Baze de date complete  
- Proces de atestare a calificării profesionale conform  normelor legale în vigoare  
 
În anul 2020, Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților a județului 

Covasna s-a întrunit în 19 ședințe.  
În anul 2020 au fost înregistrate 22 dosare depuse spre autorizare și eliberate 16 autorizații 

(pentru 6 dosare înregistrate în decembrie 2020 termenul de soluționare a fost ianuarie 2021), 
pentru 7 furnizori, din care: 4 privați - autorizați pentru 7 programe de pregătire și 3 publici - 
autorizați pentru 9 programe de pregătire.  

Au fost realizate 1.023 înregistrări în registrul de intrare-ieșire, s-au înregistrat un număr de 587 
contracte de formare a programelor de calificare și 619 de participanți la programe de absolvire de 
tip inițiere/specializare/perfecționare. Au fost înregistrate 1.067 absolvenți în registrul județean al 
absolvenților, aplicându-se timbrul sec pe certificatele de absolvire/calificare, în urma verificării 
acestora. 

Au fost redactate 267 decizii de autorizare/examinare/evaluare programe/monitorizare 
furnizori/înscriere în lista de evaluatori/specialiști. 

În anul 2020, numărul absolvenților în cadrul celor 82 grupe de cursanți formate de furnizorii 
autorizați de județul Covasna a fost de 1.087 persoane din care: 542 absolvenți al programelor de 
calificare (lucrător în comerț, agent de securitate, apicultor, infirmieră, brutar, macaragiu, fochist, 
lucrător în cultura plantelor, lucrător în vreșterea animalelor) și 545 de absolvire (276 de tip inițiere, 
24 perfecționare și 245 de specializare) al programelor de pregătire în ocupațiile: stivuitorist, 
evaluator de competențe profesionale, machior, cosmetician, dermopigmentist, stilist-protezist de 
unghii, formator, inspector/referent resurse umane, contabil, competențe informatice, competențe 
sociale și civice.  

Furnizorii autorizați de alte județe, în urma primirii acordurilor, au format 43 grupe de cursanți, 
la care au absolvit circa 602 persoane, în special, în programe de formare pentru: competențe 
antreprenoriale, inspector/referent resurse umane, manager resurse umane, lucrător în dospodărie 
agroturistică, recepționer de hotel, casier, cameristă, servant pompier, competențe sociale și civice, 
manichiurist-pedichiurist, antreprenor în economia socială, expert accesare fonduri structurale și 



coeziune europen, manager de întreprindere socială, laborant operator centrale termice, comunicare 
în limba engleză. 

Conform graficul de monitorizare aprobat de comisia de autorizare, pe parcursul anului au fost 
monitorizați 2 furnizori cu programe de pregătire în derulare. 

La nivelul județului Covasna, la finele anului 2020, sunt 17 furnizori autorizați cu 73 de 
programe de pregătire autorizate.  

În anul 2020, CAJ Covasna nu a acordat vize în vederea apostilării certificatelor. 
 
Indicatori de performanță: 
- Indicatori stabiliți și realizați: 
- Nr. îndrumări metodologice oferite (în scris, telefonic, la sediul CAJ)/Nr. total al solicitărilor de 

îndrumări metodologice (în scris, telefonic, la sediul CAJ) = 669/669 
- Nr. furnizori autorizați(dosare)/Nr. solicitări de autorizare = 16/22 (6 dosare înregistrate în 

decembrie 2020 s-au autorizat în cursul lunii ianuarie 2021, în termen) 
- Nr. cursuri de formare profesională organizate și finalizate de furnizorii autorizați = 125 (82 de 

furnizorii din județ și 43 de furnizori din alte județe) 
- Nr. absolvenți cursuri de absolvire = 545 
- Nr. absolvenți cursuri de calificare = 542 
- Nr. cereri solutionate (apostilă)/Nr. total de cereri primite = 0/0 

 
Obiectiv Specific 7 - Urmărirea aplicării și respectării politicilor în domeniul 

autorizării și funcționării agentului de muncă temporară  
Activițăți desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului: 
- Rezolvarea solicitărilor privind eliberarea/prelungirea autorizației de functionare ca agent de 

munca temporară  
 
Rezultate relevante obținute: 
- Documentație specifică elaborată conform actelor normative în vigoare și cu respectarea 

termenlor legale de soluționare   
În anul 2020 nu au fost depuse cereri în baza H.G. nr. 1256/2011 privind condițiile de 

funcționare și procedura de autorizare a agentului de muncă temporară.  
 
Indicatori de performanță: 
- Indicatori stabiliți și realizați pentru anul 2020: 
- Nr. solicitări soluționate/Nr. solicitări primite = 0/0.  
  
3. RAPORTAREA CHELTUIELILOR 
A. CHELTUIELI EFECTUATE LA BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ/PROGRAME DE 

SERVICII SOCIALE: 
Total cheltuieli efectuate în anul 2020: 194.521.606 lei din care: 
- Total titlu 57 – Asistență socială:  192.519.816 lei 
- Total titlu 20 – Bunuri și servicii (taxe postale aferente drept):  803.825 lei 
- Total titlu 51 – Transferuri între unități ale admin. publice:  219.426 lei 
- Total titlu 59 – Subvenții:  596.027 lei 
- Plăți din anii precedenți (titl. 85) -390.189 lei 
 
2. CHELTUIELI PE ACTIVITATEA PROPRIE: 
1. Cheltuieli de personal (inclusiv cheltuieli cu contribuțiile la bugetul de stat) 
- Titlul 10 - ”Cheltuieli salariale în bani”:                                                    2.162.481 lei 
2. Cheltuieli materiale 
- Titlul 20 - ”Bunuri și servicii”:                                                                      321.054 lei 
3. Cheltuieli de capital  
- Titlul 70 - Maşini, echipamente si mijloace de transport                                          0 lei 
 
3. Proiect INTESPO-POCU:2020 
- Titlul  58 - ”Proiect cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului de 

finantare 2014-2020” - program cu finanțare din Fondul Social European:  
- din finanțare națională:                                                                            22.121 lei 



- din  finanțare externă nerambursabilă:                                                    120.155 lei 
- plăți din anii precedenți (titl. 85)                                                              - 1.230 lei 
 
Activitatea de control financiar–preventiv s-a desfășurat conform prevederilor legale aplicabile 

fiind supuse vizei toate proiectele de operațiuni, astfel asigurându-se legalitatea și regularitatea 
operațiunilor, precum și încadrarea în limita creditelor bugetare. 

Gestionarea patrimoniului și a fondurilor publice s-a efectuat în conformitate cu legislația în 
vigoare, urmărindu-se eficacitatea, eficiența și economicitatea în utilizarea resurselor alocate. 

 
4. PROBLEME ÎNTÂMPINATE 
- programele informatice utilizate (SAFIR; DIAMANT) care limiteaza performanța în activitatea 

SERVICIULUI BAS atât în procesare/prelucrare etc. 
- lipsa de personal, personalul este insuficient raportat la volumul de muncă aferent domeniului 

specific de activitate, 
- lipsa alocării fondurilor pentru participarea la programe de formare profesională a salariaţilor  

- transmiterea datelor FOREXEBUG până la data de 20 a lunii, îngreunată de sistemul 
informatic (ex. nefucționarea programului MF). 

 
5. CONCLUZII 
În vederea realizării obiectivelor, prin măsurile continue/periodice ce se vor impune, instituţia va 

acţiona în continuare pentru: 
- implementarea permanentă a sistemului de control intern managerial, 
- asigurarea plăţii la termen către beneficiarii beneficiilor de asistenţă socială, 
- urmărirea permanentă a plăţilor şi a încasărilor, preîntâmpinarea plăţilor necuvenite, 

reţinerea de la plată, constituirea şi înregistrarea sumelor plătite necuvenit şi recuperarea sumelor 
încasate necuvenit, 

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

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

- implicarea continuă în acţiunile de informare a populaţiei vis-a-vis de serviciile acordate de 
agenție, punându-se totodată accent pe dezvoltarea şi menţinerea de parteneriate cu instituţiile 
publice pentru o implementare eficientă a legislaţiei în domeniul de activitate al instituţiei. 

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

 
Pentru anul 2021, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna își va continua 

activitatea cu menținerea celor trei obiective generale stabilite pentru anul 2020, respectiv: 
- Administrarea într-un sistem unitar de plată a beneficiilor de asistență socială și gestionarea 

programelor privind serviciile sociale susținute de la bugetul de stat. 
- Diminuarea erorii și fraudei prin desfășurarea unei activități riguroase de control a aplicării 

măsurilor legale privind activitățile de stabilire și acordare a beneficiilor de asistență socială și de 
furnizare a serviciilor sociale. 

- Asigurarea derulării în bune condiții a activității instituției prin gestionarea eficientă a 
resurselor financiare, umane și informaționale. 

 
 

Ödön TÁMPA 
Director executiv 


