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Punctul 1 

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ COVASNA 

 

Sănătatea și securitatea lucrătorilor în contextul generat de pandemia provocată DE 

SARS-COV -2 

 
 Pandemia de COVID-19 este una dintre cele mai mari provocări cu care s-au confruntat 

societățile și întreprinderile. În urma pandemiei de COVID-19, boala provocată de noul coronavirus 

care a izbucnit în 2019, statele membre ale Uniunii Europene (UE) au instituit o serie de măsuri de 

combatere a răspândirii bolii, inclusiv măsuri care au afectat locurile de muncă. Domeniul muncii 

este sever afectat de această criză și, prin urmare, toate secțiunile societății – inclusiv întreprinderile, 

angajatorii și partenerii sociali – trebuie să contribuie la protejarea lucrătorilor, a familiilor acestora și 

a societății în ansamblu.  

Într-o lume a muncii grav afectată de actuala pandemie, angajatorii și lucrătorii trebuie să 

aplice noi procedure și practice pentru a preveni răspîndirea virusului la locul de muncă. Deși 

autoritățile de sănătate publică din întreaga lume depun eforturi pentru a contracara focarul, străduința 

lor ar putea să nu reușească decât dacă întreprinderile pun în aplicare măsurile cheie pentru 

prevenirea și atenuarea infectării la locul de muncă. În funcție de natura și amploarea măsurilor, 

acestea cuprind măsuri de limitare a mișcării persoanelor și suspendarea activităților care nu sunt 

esențiale, precum și limitarea numărului de persoane care ocupă un spațiu, interzicerea anumitor 

activități și obligația de respectare a măsurilor privind igiena personală. Aplicarea lor poate diferi în 

funcție de evoluția pandemiei, de sector, de ocupație sau de caracteristicile privind sănătatea 

individului. În urma acestor măsuri, lucrătorii pot fi nevoiți să lucreze de acasă sau, dacă nu își pot 

desfășura activitatea de la distanță, să stea acasă. După reducerea suficientă a ratelor de transmitere a 

COVID-19 în urma acestor măsuri, se autorizează reluarea activităților profesionale. Acest lucru se 

realizează deseori treptat, iar primele domenii care își reiau activitatea sunt cele considerate esențiale 

pentru protejarea sănătății și pentru economie.  Criza provocată de pandemia de COVID-19 exercită 

presiune pe angajatori și lucrători, aceștia fiind nevoiți fie să pună în aplicare noi proceduri și practici 

într-o perioadă foarte scurtă, fie să-și suspende munca și activitățile profesionale. În acest context, 

măsurile de securitate și sănătate în muncă oferă sprijin practic pentru reîntoarcerea la lucru sau 

continuarea activității și contribuie la împiedicarea transmiterii bolii COVID-19.  

La fel ca în condiții normale de lucru, identificarea și evaluarea riscurilor atât în mediile de 

lucru fizice, cât și în cele psihosociale reprezintă punctul de plecare pentru gestionarea securității și 

sănătății în muncă (SSM) în contextul măsurilor de combatere a COVID-19. Atunci când procesul de 

lucru se modifică, angajatorii sunt obligați să își revizuiască modul de evaluare a riscurilor și să aibă 

în vedere toate riscurile, inclusiv pe cele care afectează sănătatea psihică. În cadrul revizuirii 

procesului de evaluare a riscurilor trebuie să se acorde atenție oricăror anomalii sau situații care 

cauzează probleme, precum și modului în care acestea pot ajuta organizația să devină mai rezilientă 

pe termen lung.  

Reducerea la minimum a expunerii la COVID-19 la locul de muncă 

Angajatorii au obligaţia generală de a le asigura lucrătorilor un mediu de muncă sigur și 

sănătos, în măsura în care acest lucru este rezonabil şi practic realizabil, inclusiv măsuri specifice de 

combatere a răspândirii virusurilor precum COVID-19. Măsurile de securitate și sănătate sunt 

specifice fiecărei întreprinderi și trebuie să fie elaborate ca răspuns la evaluarea riscurilor. Unele 

sectoare, precum asistența medicală și cele în care lucrătorii sunt în contact strâns cu publicul, 

necesită măsuri de control și prevenire mai riguroase decât alte sectoare. În mod critic, angajatorii 

trebuie să identifice riscurile și să întreprindă măsurile necesare pentru supravegherea și atenuarea 

acestor riscuri. Fiecare loc de muncă poate juca un rol important în combaterea focarului, 

întreprinzând măsuri precum:  

 organizarea  muncii  pentru  a  reduce  la  minim  în  timp  contactul  cu  alte  persoane,  

asigurarea distanței fizice la locul de muncă sau implementarea unor aranjamente de munca la 

distanță(tele-muncă); 

 dezinfectarea regulată a locului de muncă; 



 respectarea unei igiene riguroase a mediului și asigurarea unei bune ventilații a aerului 

din spațiile interioare; 

 asigurarea unor facilități adecvate și încurajarea salariaţilor să respecte igiena la locul 

de muncă (de exemplu, spălarea frecventă a mâinilor, evitarea atingerii ochilor/nasului/gurii); 

 promovarea igienei respiratorii (de exemplu, acordarea echipamentului de protecție 

(măști, mănuși de  protecție)  lucrătorilor,  în  special  celor  expuşi  riscului  cu  scopul  minimizării  

riscului  de contaminare); 

 limitarea sau interzicerea deplasărilor în interes de serviciu neesențiale; 

 în măsura posibilităţilor, reducerea nivelului de interacțiune a lucrătorilor cu persoane 

din afara locului de muncă; 

 abilitarea lucrătorilor de a întreprinde măsurile necesare, în cazul în care consideră că 

se confruntă cu o situație de muncă neprotejată, cu risc grav şi iminent pentru sănătatea lor; 

 elaborarea politicilor și procedurilor de prevenire şi control al infecţiilor;  

 îndrumarea lucrătorilor de a respecta măsurile de carantină, în special în urma 

deplasărilor în zone cu risc sporit sau a contactului cu o persoană infectată cu coronavirus; 

 îndrumarea lucrătorilor să stea acasă sau să presteze munca la domiciliu, în cazul în 

care prezintă simptome asemănătoare gripei (de exemplu, febră, tuse etc.), indiferent de istoricul de 

deplasări sau contact;  

 respectarea  obligațiilor  de  raportare  către  autoritățile  sistemului  de  sănătate  

publică , în conformitate cu legislația și practicile naționale. 

Distanțarea socială sau distanțarea fizică se referă la păstrarea unei distanţe mai mari de 2 m 

între oameni. Obiectivul acestei măsuri este de a crește, în mod deliberat, distanţa fizică dintre 

oameni pentru a preveni sau minimiza răspândirea virusului la locul de muncă, asta înseamnă: 

 implementarea unor aranjamente flexibile de muncă (de exemplu, telemunca, 

extinderea distanţei fizice dintre lucrători la locul de muncă; 

 organizarea  ședințelor  flexibile  și  prestarea  serviciilor  la distanță  (de  exemplu,  

desfăşurarea şedinţelor cu utilizarea aplicației de videoconferință sau apelurilor telefonice;  luarea  în  

calcul  a faptului dacă adunările în masă pot fi reprogramate, eșalonate sau anulate); 

 schimbarea culturii la locul de muncă (de ex. evitarea strângerii de mână, servirea 

mesei de prânz la birou sau în afara acestuia şi nu în cantină sau săli de servire a mesei, limitarea 

schimbului de mâncare la locul de muncă); 

 reconsiderarea deplasărilor în interes de serviciu neesențiale;  

 furnizarea produselor prin preluare sau livrare.  

Securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă ansamblul activitaţilor având ca scop asigurarea 

condiţiilor optime în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea sănătăţii, integrităţii corporale şi a 

vieţii angajaţilor şi a altor persoane implicate în procesul de muncă.   

În vederea prevenirii accidentelor de muncã, a bolilor profesionale sau a îmbolnãvirilor în 

toate aspectele legate de muncã, angajatorii au obligatia de a întocmi un plan de prevenire si protectie 

compus din mãsuri tehnice, igienico-sanitare si organizatorice, bazat pe evaluarea riscurilor precum si 

de a asigura echipamentele individuale de protectie care sã îndeplineascã cerintele de securitate si 

sãnãtate în muncã specifice locului de muncã. 

 Pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, ţinând seama de 

posibilitatea răspândirii infecției cu virusul COVID-19, Inspecţia Muncii recomandă angajatorilor 

luarea urgentă a măsurilor necesare pentru informarea lucrătorilor şi pentru instruirea acestora în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, adaptată evoluţiei riscurilor sau apariţiei unor noi riscuri. 

Angajatorii au obligaţia de a informa, cat mai curând posibil, toţi lucrătorii care sunt sau pot fi expuşi 

unui pericol grav şi iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum şi despre măsurile 

luate ori care trebuie să fie luate pentru protecţia lor. 

In conformitate cu prevederile art.12, alin.(1), lit.a) din Legea 319/2006, angajatorul are 

obligaţia să realizeze şi să fie în posesia unei evaluări a riscurilor pentru sănătate şi securitate în 

muncă, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice ( femeile gravide, lehuzele sau 

femeile care alăptează, tinerii, precum şi persoanele cu dizabilităţi, vârstnici). 



Art. 15, punctul 33, alin.(3), lit.c) din N.M de aplicare a Legii 319/2006 prevede faptul că 

evaluarea riscurilor cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă trebuie revizuită la constatarea 

omiterii unor riscuri sau la apariţia unor riscuri noi. 

Conform art.13,lit.b) din Legea 319/2006,în vederea asigurării condiţiilor de securitate şi 

sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, 

angajatorii au obligaţia sa întocmeasca un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri  tehnice, 

sanitare, organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice 

corespunzător condiţiilor de muncă specifice unităţii. 

În conformitate cu art. 46, alin.(1) din N.M de aplicare a Legii 319/2006, planul de prevenire 

şi protecţie va fi revizuit ori de cîte ori intervin modificări ale condiţiilor de muncă, la apariţia unor 

riscuri noi şi în urma producerii unui eveniment. 

Atât angajatorii cât si angajatii/lucrãtorii au obligatia sã ia toate mãsurile care se impun 

pentru prevenirea infectãrii angajatilor/lucrãtorilor cu virusul COVID -19. Angajatorii au obligatia de 

a prelucra angajatilor principalelor mãsuri necesar a fi întreprinse: spãlarea mânilor cât mai des 

posibil cu apã si sãpun sau dezinfectarea cu un dezinfectant pentru mâini pe bazã de alcool, utilizarea 

mãstilor de protectie de cãtre persoanele bolnave, evitarea contactului cu persoane care sunt suspecte 

de infectii respiratorii acute. De asemenea, este recomandatã evitarea atingerii nasului, ochilor sau 

gurii cu mâinile nedezinfectate, acoperirea gurii, nasului în caz de tuse sau strãnut, dezinfectarea 

periodicã a suprafetelor de contact cu solutii pe bazã de clor sau alcool. Totodatã, angajatorii trebuie 

sã aibã în vedere dispozitiile legale conform cãrora, mãsurile privind securitatea, sãnãtatea si igiena în 

muncã nu comportã, în nicio situatie, obligatii financiare pentru lucrãtori.  

In plus, angajatorii au obligatia sa puna la dispozitie dezinfectanti, sa asigure curatarea 

suprafetelor cu produse pe baza de alcool, sa asigure ventilarea adecvata a zonelor de lucru, utilizarea 

pe cat posibil a mijloacelor de comunicare, ca alternativa la intalnirile de serviciu fizice 

(teleconferinte), precum si munca la distanta, daca este posibil. 

In masura in care este fezabil, societatile pot asigura transportul salariatilor lor catre si de la 

munca, in vehicule dezinfectate, pot limita calatoriile in interes de serviciu in zone cu risc de 

contaminare si interzice calatoriile in zonele rosii. 

In conformitate cu prevederile art.12, alin.(1), lit.b) din Legea 319/2006, angajatorul are 

obligaţia să decidă asupra măsurilor de protecţie care trebuie luate şi, după caz, asupra 

echipamentului  de protecţie adecvat care trebuie utilizat. 

Conform art.13, lit.r) din Legea 319/2006, angajatorul are obligaţia să acorde echipament 

individual de protecţie;  

Conform art.13, lit.s) din Legea 319/2006, angajatorul are obligaţia să acorde obligatoriu 

echipament individual de protecţie nou, în cazul deteriorării sau pierderii calităţilor de protecţie;  

Echipamentul individual de protecție este necesar și pentru a preveni anumite tipuri de 

expunere, în special pentru cele mai periculoase profesii. Utilizarea corectă a EIP poate ajuta la 

prevenirea expunerii, dar nu trebuie să înlocuiască alte strategii de prevenire, ori de câte ori este 

posibil. EIP trebuie oferite de către angajator fără costuri pentru lucrători  Exemple de EIP includ 

mănuși, ochelari de protecție, viziere, măști de față, halate, șorțuri,  salopete, acoperire pentru cap și 

încălțăminte și protecție respiratorie, atunci când este cazul. Tipurile de EIP necesare în timpul unui 

focar COVID-19 se vor baza pe riscul de infecție în timpul lucrului și pe sarcinile care pot duce la 

expunere. În timpul unui focar de boală infecțioasă, cum este COVID-19, recomandările pentru EIP 

specifice ocupațiilor sau sarcinilor de la locul de muncă pot varia în funcție de locația geografică, 

analizele actualizate ale riscurilor pentru lucrători și informații despre eficacitatea EIP în prevenirea 

răspândirii virusului. Angajatorii trebuie să verifice periodic referințele naționale pentru actualizări 

despre EIP recomandat., Pentru a fi eficient, EIP trebuie selectat în baza pericolului pentru lucrător; 

montat corespunzător și periodic; purtat în mod consecvent și corect atunci când este necesar; 

inspectat, întreținut în mod regulat, și înlocuit la necesitate; și îndepărtat, curățat și depozitat sau 

eliminat corespunzător, după caz, pentru a evita contaminarea lucrătorului, altor persoane sau a 

mediului. 

In conformitate cu prevederile art.15, alin.(1) din Legea 319/2006, angajatorul are obligaţia 

să acorde în mod  obligatoriu şi gratuit materiale igienico-sanitare. 

In conformitate cu prevederile art.20, alin.(1) şi alin.(2) din Legea 319/2006, angajatorul 

trebuie să asigure condiţii pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în 



domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, 

specifice locului de muncă şi postului său. Instruirea lucrătorilor trebuie să fie adaptată evoluţiei 

riscurilor sau apariţiei unor  noi riscuri . 

 De asemenea în conformitate cu  prevederile art.13, lit.e) din Legea 319/2006 angajatorul 

are obligaţia să elaboreze instrucţiuni proprii, în spiritul legii, pentru completarea şi/sau aplicarea 

reglementarilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularitaţile activităţilor şi ale 

locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor. 

In conformitate cu prevederile art.7, alin.(5) din Legea 319/2006 atunci când în acelaşi loc 

de muncă îşi desfăşoară activitatea lucrători din mai multe întreprinderi şi/sau unităţi, angajatorii 

acestora au următoarele obligaţii: să coopereze în vederea implementării prevederilor privind 

securitatea, sănătatea şi igiena în muncă, luând în considerare natura activităţilor; să îşi coordoneze 

acţiunile în vederea protecţiei lucrătorilor şi prevenirii riscurilor profesionale; să se informeze 

reciproc despre riscurile profesionale; să informeze lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora despre 

riscurile profesionale. 

In conformitate cu prevederile art.10, alin.(1), lit.b) din Legea 319/2006 angajatorul are 

obligaţia să stabilească legăturile necesare cu serviciile specializate,îndeosebi în ceea ce priveşte 

primul ajutor, serviciul medical de urgenţă, salvare şi pompieri. 

Implicarea lucrătorilor 

Participarea lucrătorilor și a reprezentanților lor la gestionarea sănătății și securității în 

muncă reprezintă în același timp cheia succesului și o obligație legală. Acest lucru este valabil și în 

cazul măsurilor adoptate la locul de muncă în  contextul  COVID-19, o perioadă în care evenimentele 

se precipită, existând  un  nivel  ridicat  de  incertitudine și de anxietate în rândul lucrătorilor și al 

populației în general. Este importantă consultarea din timp cu lucrătorii și/sau cu reprezentanții 

acestora, precum și cu reprezentanții în materie de securitate și sănătate, cu privire la schimbările 

planificate și la modul în care vor fi puse în practică procesele temporare. Implicarea lucrătorilor în 

evaluarea riscurilor și în elaborarea răspunsurilor constituie o parte importantă a bunelor practici în 

materie de sănătate și securitate. Reprezentanții și comitetele din domeniul sănătății și securității se 

află în poziția unică de a putea ajuta la elaborarea măsurilor preventive și de a se asigura că acestea 

sunt implementate cu succes.  

Gestionarea lucrătorilor care au fost bolnavi 

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, cele mai frecvente  simptome  ale  COVID-19  

sunt  febra,  oboseala și tusea uscată. Unele persoane se infectează, dar nu manifestă niciun simptom 

și nu se simt rău. Majoritatea oamenilor (aproximativ 80%) se însănătoșesc după această boală fără a 

avea nevoie de tratament special. Aproximativ una din șase persoane care se îmbolnăvește de 

COVID-19 dezvoltă simptome  grave  și  dificultăți  de  respirație.  Persoanele  în  vârstă  și  cele  cu  

probleme  medicale preexistente, cum ar fi tensiune arterială mare, probleme cardiace sau diabet, sunt 

mai predispuse să manifeste o formă gravă a bolii. Este posibil ca persoanele care fac o formă gravă a 

bolii să necesite o atenție deosebită chiar și după ce au fost declarate apte pentru muncă. Există unele 

indicii care arată că pacienții cu coronavirus pot să sufere de capacitate pulmonară redusă în urma 

îmbolnăvirii, de aceea poate fi necesar ca lucrătorii aflați în această situație să necesite o adaptare a 

activității profesionale și timp liber pentru a urma fizioterapie.  

Lucrătorii care au avut nevoie de terapie intensivă se pot confrunta cu provocări specifice. 

Medicul lucrătorului și serviciul de medicina muncii, ar trebui să ofere recomandări privind modul și 

momentul reîntoarcerii la muncă: 

 Slăbiciune musculară. Cu  cât  o  persoană  a  stat  mai  mult  la terapie intensiva,  cu  

atât  această problemă  este  mai  gravă.  Capacitatea  musculară  redusă  se  manifestă  și  prin  

tulburări respiratorii, de exemplu. Un alt fenomen obișnuit, însă mai rar întâlnit, este și sindromul 

post-terapie  intensivă  (SPTI).  Acesta  se  manifestă  la  aproximativ  30-50 %  dintre  persoanele  

internate la terapie intensivă și este comparabil cu o tulburare de stres posttraumatic. 

 Probleme de memorie și de concentrare. Aceste tulburări se manifestă adesea abia după 

un timp. După ce o persoană își reia activitatea, ele nu sunt întotdeauna recunoscute. Simptomele  

vizibile  la  locul  de  muncă  sunt  problemele  de  memorie  și  de  concentrare, dificultățile  în  

efectuarea  sarcinilor  la  un  nivel  satisfăcător  și  capacitatea  deficitară  de soluționare a 

problemelor. Prin urmare, este important să fiți în alertă dacă știți că cineva a fost Internat la terapie 



intenivă. O bună îndrumare este foarte importantă, deoarece unii lucrători pot întâmpina dificultăți în 

revenirea la nivelul anterior de performanță. 

 Perioadă  îndelungată  necesare  pentru  reluarea  activităților profesionale. Datele 

arată că un sfert până la o treime dintre cei care sunt internați la terapie intensivă pot dezvolta 

probleme, indiferent de vârstă. Aproximativ jumătate din pacienți au nevoie de un an pentru a-și relua 

activitatea și este posibil ca până la o treime să nu revină niciodată la lucru. Medicii de medicina 

muncii și serviciile de sănătate sunt cele mai în măsură să ofere recomandări privind modul în care 

pot fi îngrijiți lucrătorii care au fost bolnavi și privind necesitățile de adaptare a activității lor. Dacă 

nu sunteți în legătură cu un serviciu de medicină a muncii, este important să abordați aceste aspecte 

cu grijă și să respectați intimitatea și confidențialitatea lucrătorilor.  

Revenirea sigură și în condiții bune de sănătate la locul de muncă pe parcursul pandemiei  

 Pandemia   de   COVID-19   a   transformat   lumea   muncii. O examinare atentă a 

pandemiei și a caracteristicilor acesteia relevă maurile de precauție necesare ptr a preveni vatamarea 

celor expuși la risc.  Guvernele,  angajatorii  și  lucrătorii,  precum  și  organizațiile  lor  au  un  rol  

cheie  în  consolidarea  progresului înregistrat în menținerea ratelor de infectare prin asigurarea unei 

reveniri sigure la muncă. Aceasta necesită cooperare și coordonare, deoarece practicile  nesigure  de  

muncă  amenință  sănătatea  la nivel global. Condițiile  de  muncă  sigure  și  sănătoase  sunt  

fundamentale  pentru  o  muncă  decentă  și  constituie fundamentul  pe  care  trebuie  să  se  bazeze  

orientările  de  politici  privind  revenirea  la  locul  de muncă. Recomandarile Inspecției Muncii au 

scopul :  

 Să asiste  organizațiile  angajatorilor  (patronatele) și lucrătorilor (sindicatele) în 

elaborarea de politici naționale pentru o reîntoarcere treptată și sigură la locul de muncă, 

și  

 Să ofere orientări în analiza riscurilor la locul de muncă și implementarea măsurilor de 

prevenire și protecție, îÎn perioade dificile din punct de vedere economic, este important să ne 

amintim că securitatea neadecvată și sănătatea precară la locul de muncă presupun cheltuieli. Mai 

mult, studiile de caz relevă faptul că buna gestionare a SSM într-o companie este corelată cu o 

îmbunătățire a performanței și a rentabilităţii. 

Toată lumea are de pierdut dacă este neglijat domeniul SSM: de la lucrătorii individuali până 

la sistemele naționale de sănătate. Cerințele generale pentru ca locurile de muncă să rămână deschise 

sunt determinate de orientările naționale, în mare parte din perspectiva sănătății publice. Angajatorii 

trebuie să se asigure că adoptă politica și măsurile corecte la locul de muncă, în baza unei analize 

detaliate a riscurilor și să implementeze măsuri SSM în conformitate cu o ierarhie a controalelor, așa 

cum este stabilit în standardele și orientările cu privire la SSM. 

 

 

 

Punctul 2  
 

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE STATISTICĂ COVASNA 

 

Informare privind stadiul recensământului populației și al locuințelor și al 

recensământului agricol 

 

În subordinea Institutului Naţional de Statistică funcţionează, ca instituţii publice cu 

personalitate juridică, direcţiile regionale de statistică şi direcţiile judeţene de statistică, corespunzător 

structurii teritoriale a României, finanţate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Institutului 

Naţional de Statistică. 

Statistica are misiunea de a satisface, într-o cât mai mare măsură, nevoile de informare ale 

tuturor categoriilor de utilizatori de date statistice prin colectarea, producţia şi diseminarea de date 

statistice relevante, corecte, credibile şi furnizate la timp, necesare pentru fundamentarea deciziilor 

privind dezvoltarea economică şi socială a judeţului nostru şi nu numai.  

Activităţile Statisticii sunt armonizate în mare măsură cu cele realizate pe plan european, iar 

eforturile au fost orientate către alinierea tehnicilor şi metodelor de estimare a indicatorilor la 

standardele şi normele U.E. 



În continuare accentul se pune pe creşterea calităţii în statistică la un nivel comparativ cu 

celelalte ţări europene şi îmbunătăţirea capacităţii statisticii de a face faţă cerinţelor actuale şi viitoare 

ale utilizatorilor de date.  

Direcţia Judeţeană de Statistică Covasna îndeplineşte în judeţ atribuţiile, sarcinile şi 

responsabilităţile Institutului Naţional de Statistică. 

Direcţia Judeţeană de Statistică are ca obiect de activitate culegerea, prelucrarea, stocarea, 

analiza, difuzarea rezultatelor cercetărilor statistice şi constituirea fondului teritorial de date statistice 

cu caracter economic, financiar, social, demografic, juridic necesar elaborării politicii economice şi 

sociale, informării opiniei publice; asigurarea veridicităţii datelor furnizate de către operatorii 

economici şi sociali, serviciile publice, organismele guvernamentale şi nonguvernamentale, care se 

găsesc sau îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului; realizarea lucrărilor din programele anuale de 

activitate stabilite de I.N.S., publicarea şi diseminarea datelor  statistice. 

Activitatea de diseminare a datelor statistice din cadrul DJS Covasna s-a axat în general pe 

creşterea, diversificarea şi modernizarea mijloacelor de diseminare, în vederea informării prompte a 

autorităţilor publice locale cu privire la starea economică şi socială a judeţului, în fundamentarea 

deciziilor, precum şi informarea corectă a opiniei publice, mass-mediei şi a celorlalţi utilizatori de 

date statistice. Se elaboreză “Buletinului statistic lunar judeţean“, publicaţie cu conţinut unitar, în care 

se regăsesc indicatori la nivel de judeţ din domeniul economic (comerţ exterior, construcţii de 

locuinţe, etc.) şi social (forţă de muncă, şomeri, pensionari, turism, etc.). 

În primul trimestru al anul 2021 activitatea instituției a fost extrem de laborioasă datorită celor 

două lucrări de anvergură care sunt în derulare și în curs de pregătire. Este vorba de Recensământul  

General Agricol (RGA) și Recensământul Populației și Locuințelor (RPL). Acestea se desfășoară în 

baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2020 privind recensământul general agricol din 

România runda 2020 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi 

desfăşurarea Recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021 precum și a HG nr. 

733/2020 privind componenţa, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Unităţii de  coordonare şi   

implementare a recensământului, respectiv ale unităţilor judeţene de implementare a recensământului. 

  

RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR 

 (PILOT) 

( 1 FEBRUARIE-31 MARTIE 2021) 

Aproape 600 de gospodării din județul nostru au participat la recensământul de probă efectuat 

de Direcția Județeană de Statistică Covasna în etapa de pregătire a Recensământului Populației și 

Locuințelor care va avea loc în cursul anului 2022.   

Recensământul de probă sau pilot a vizat testarea capacității de colectare a datelor, modul de 

funcționare a  soluției tehnice pentru auto-recenzare, precum și organizarea fluxului de lucru în 

procesul de recenzare. 

Elemente de noutate la Recensământul propriu-zis care se va desfășura în anul 2022: 

 -Fiecare persoană va avea posibilitatea de a se autorecenza prin simpla accesare a unui link; 

- Se elimină complet chestionarele pe hârtie; 

- Recenzorii vor folosi tablete puse la dispoziție de Serviciul de Telecomunicații Speciale. 

Recensământul de probă a avut în vedere testarea următoarelor activități: 

- Organizarea general a recensământului (inclusiv aspect metodologice); 

- Colectarea, înregistrarea, stocarea și prelucrarea datelor; 

- Funcționarea sistemului integrat IT; 

- Reacția populației în ceea ce privește  cunoașterea scopurilor recensământului, recepționarea 

conținutului acestuia și gradul de participare la recensământ. 

 

Recensământul de probă al populației și locuințelor s-a desfășurat în trei etape: 

- Faza 1: începând cu data de 1 februarie s-a realizat pregătirea bazei de date cu variabile de 

recensământ preluate din surse administrative și precompletarea în chestionarele individuale; 

- Faza 2: între 10-16 martie a.c. a avut loc auto-recenzarea (completarea chestionarelor online 

de către persoanele din gospodăriile cuprinse în eșantion); 

- Faza 3: între 22-31 martie a.c. s-au realizat de către recenzori interviurile față în față în cazul 

persoanelor/gospodăriilor unde, din motive obiective, nu s-a putut efectua autorecenzarea. 



Auto-recenzarea prin completarea chestionarului online a avut o durată medie de 35 minute. 

Procedura de auto-recenzare a fost utilizată pentru prima dată în România. Reacția populației față de 

procedura de auto-recenzare a fost una pozitivă, chestionarele fiind considerate, în general, relativ 

ușor de completat.      

Prin utilizarea tabletelor s-au colectat datele pentru aproape 600 gospodării. Durata medie a 

completării unui chestionar individual prin recenzare a fost de 20 minute. Această etapă s-a 

desfășurat cu ajutorul a câte 6 recenzori în localitățile Sfântu Gheorghe și Reci, 6 sectoare în Sfântu 

Gheorghe și 6 sectoare în comuna Reci.  

Fluxul de colectare, stocare și prelucrare a datelor a funcționat în mod corespunzător, 

neexistând sincope majore. 

Recensământul de probă și - a atins obiectivele propuse și a furnizat informațiile necesare 

pentru îmbunătățirea în continuare a modului de organizare și desfășurare a recensământului propriu-

zis din anul 2022. Informațiile colectate au fost prelucrate în conformitate cu legislația în vigoare 

privind protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul UE nr.679/2016) și anonimizate imediat 

după intrarea în sistem. Datele colectate la recensământul de probă nu vor fi făcute publice, nu vor fi 

utilizate în alte scopuri decât cele pur statistice și nici diseminate în vreun fel. 

Începând cu anul 2021, în toate statele membre UE se realizează Recensământul populației și 

locuințelor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al 

Consiliului privind  recensământul populației și al locuințelor și cu regulamentele de implementare 

corespunzătoare. 

În România Recensământul populației și al locuințelor va fi realizată la jumătatea anului 2022, 

în urma decalării termenului, întrucât activitatea de pregătire și organizare a recensământului a fost 

afectată de situația creată de pandemia SARS-Cov-2. 

Comisia Centrală RPL2021 prin Hotărârea din 4 noiembrie 2020 a hotărât revizuirea 

calendarului după cum urmează:  

- Faza 1: 1 februarie – 13 martie 2022 colectarea indirectă a variabilelor din surse 

administrative (pentru fiecare persoană alocate unei adrese de domiciliu din RNEP se completează o 

serie de informații),  

- Faza 2: 14 martie – 15 mai 2022 auto-recenzarea (colectarea online a înregistrărilor 

individuale și a celor referitoare la gospodării, locuințe și clădiri); 

- Faza 3: 16 mai – 17 iulie 2022 colectarea datelor prin interviu față-n față  asistață de 

calculator a persoanelor, clădirilor pentru care nu s-a realizat autorecenzarea. 

Modificarea calendarului nu va afecta nici prelucrarea. nici diseminarea datelor, care va fi 

realizată în perioada decembrie 2022 – decembrie 2023. 

 

RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL  

(10 MAI-31 IULIE 2021)    

Exploataţiile agricole de la nivelul judeţului Covasna au intrat din 10 mai, în procesul de 

recenzare, în cadrul Recensământului General Agricol - runda 2020. Până la data de 31 iulie, 

exploataţiile agricole deţinute de persoane fizice şi juridice, atât din judeţul Covasna cât şi din afara 

judeţului, sunt vizitate de recenzori iar proprietarii acestora sau şefii de exploataţii sunt intervievaţi pe 

tema suprafeţelor agricole utilizate sau a fermelor pe care le-au dezvoltat. 

Nu sunt considerate exploataţii agricole acele exploatații care au numai grădini familiale 

sub 0,15 ha sau suprafață agricolă utilizată sub 15 ari și/sau mai puțin de 10 păsări și/sau 

efective de cabaline. 

La nivelul judeţului sunt recenzate cca 33.300 exploataţii agricole, grupate în 45 de secţii și 205 

sectoare. 

În recensământ sunt implicaţi direct 205 recenzori care beneficiază de suportul şi îndrumarea a 

45 de recenzori şefi şi a coordonatorului de judeţ, precum şi a specialiştilor din Direcţia Agricolă 

Judeţeană şi Direcţia Judeţeană de Statistică Covasna. 

 

Momentul şi perioada de referinţă (aceleași în toate Statele Membre UE) 
 între 1 octombrie 2019 şi 30 septembrie 2020, pentru variabilele privind terenurile şi 

persoanele care au lucrat în agricultură 

 anul calendaristic 2020 pentru gestionarea dejecţiilor animaliere,  



 ultimii trei ani constituie perioada de referinţă pentru măsurile de dezvoltare rurală. 

 ziua de 31 decembrie 2020, pentru efectivele de animale şi adăposturile pentru 

animale. 

 

Ce este recensământul agricol? 

Operațiune statistică pentru colectarea, prelucrarea și diseminarea datelor privind structura 

exploatațiilor agricole - principiul de bază fiind utilizarea terenurilor și/sau deținerea animalelor şi 

care obţin produse agricole şi/sau păstrează suprafeţele în bune condiţii agricole şi de mediu.. 

 

IMPORTANȚA recensământului agricol – majoră pentru sistemul statistic naţional şi 

european: 

 asigură date statistice comparabile între statele membre UE pentru o serie de variabile 

cheie din domeniul agriculturii, precum: numărul de exploataţii agricole, suprafaţa totală a 

terenurilor utilizate pentru agricultură, efectivele de animale pe specii, persoanele care au 

desfăşurat activităţi agricole, adăposturile pentru animale şi gestionarea dejecţiilor animaliere, 

dezvoltarea rurală. etc; 

 asigură informaţii şi date statistice pentru fundamentarea şi punerea în aplicare a 

politicilor în domeniul agricol, necesare procesului de participare a României, ca stat membru 

UE, la Politica Agricolă Comună 

  constituie baza de eșantionare pentru anchetele structurale de tip selectiv din 

agricultură, în perioada intercenzitară 

CADRUL LEGAL NAȚIONAL 
 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 22/2020 aprobată, cu modificări și completări, 

prin Legea nr. 177/2020 

 Hotărârea Guvernului nr.1056/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de 

cheltuieli necesare efectuării recensământului general agricol din România runda 2020 

 Hotărârea nr.1/2020 și Hotărârea nr.2/2021 emisă de CCRGA2020 privind decalarea 

perioadei de colectare a datelor 10 mai – 31 iulie 2021. 

CADRUL INSTITUȚIONAL 
Pregătirea, organizarea şi efectuarea recensământului se realizează de către: 

• Institutul Naţional de Statistică  

• Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale                 

• Ministerul Afacerilor Interne  

- împreună cu structurile din subordine sub coordonarea şi controlul Comisiei Centrale 

pentru recensământ, cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. 

Alte instituţii suport/surse de date: APIA (subvenții), ANSVSA (efective de animale), ANCPI (RAN) 

 

UNITATEA DE OBSERVARE 

• Exploataţie agricolă sau fermă - o singură unitate, atât din punct de vedere 

tehnic, cât şi economic, cu o gestiune unică şi care desfăşoară, pe teritoriul economic al 

României, activităţi economice în agricultură, în conformitate cu CAEN Rev.2, fie ca 

activitate principală, fie ca activitate secundară.  

• La recensământ se înregistrează exploataţiile în care se desfăşoară activităţi agricole, 

indiferent de statutul juridic şi de modul de deţinere a terenului. 

• Exploataţia agricolă sau ferma, în funcţie de statutul său juridic, poate fi exploataţie 

agricolă fără personalitate juridică sau exploataţie agricolă cu personalitate juridică, în care se 

desfăşoară activităţi agricole prin utilizarea suprafeţelor agricole şi/sau deţinerea de animale 

şi care obţin produse agricole şi/sau păstrează suprafeţele în bune condiţii agricole şi de 

mediu. 

 

Sectorizarea teritoriului în secții și sectoare de recensământ a avut în vedere „unitatea de 

observare” prevăzută de Regulamentul UE și metodologiile Eurostat, respectiv exploatația 

agricolă, așa cum este definită. 



Datele sunt colectate la nivel de exploatație agricolă (nu pe puncte de lucru ale acesteia), 

adică în chestionarul pentru o exploatație agricolă se vor completa date pentru toate punctele de 

lucru aferente (diferit față de RGA 2010!)  

 

• Pentru colectarea datelor în teren la recensământ se va utiliza un chestionar 

electronic, instalat pe un echipament informatic portabil – tableta. 

• Înregistrarea datelor se efectueazǎ pe baza liberei declaraţii a cetăţenilor, prin 

interviu direct (faţă în faţă), la exploataţiile agricole cu și fără personalitate juridică, şi nu 

impune acestora obligativitatea prezentării unor documente justificative. 
• Datele şi informaţiile individuale, colectate cu ocazia recensǎmântului, sunt 

confidenţiale şi vor fi utilizate numai în scopuri statistice. 

• Personalul care îndrumă, coordonează şi efectuează lucrările recensământului general 

agricol are obligaţia să respecte toate prevederile legale şi să asigure păstrarea caracterului 

confidenţial al datelor şi informaţiilor înregistrate.  

 

Chestionarul pentru colectarea datelor 

Structurat în 13 capitole: 

1. Informații generale privind exploatația agricolă 

2. Modul de utilizare a terenului (anul agricol 2019 – 2020) 

3. Efective de animale (la 31 decembrie 2020) 

4. Adăposturi pentru animale (la 31 decembrie 2020) 

5. Utilizarea de nutrienți și gestionarea dejecțiilor animaliere (anul 

calendaristic 2020) 

6. Agricultură ecologică (sector vegetal anul agricol 2019 – 2020 și sector 

animalier la 31 decembrie 2020) 

7. Persoane care au lucrat în agricultură (anul agricol 2019 – 2020) 

8. Alte activități aducătoare de venituri (anul agricol 2019 – 2020) 

9. Dezvoltare rurală (ultimii 3 ani) 

10.  Suprafața agricolă utilizată, proprietate a cetățenilor străini (anul agricol 

2019 – 2020) 

11.  Alte informații privind activitățile desfășurate în cadrul exploatației 

agricole (anul agricol 2019 – 2020) 

12.  Distribuția suprafeței agricole utilizate a exploatației agricole pe 

județe(anul agricol 2019 – 2020)  

13. Alte informații 

 
 
Punctul 3  
 

COMISARIATULUI PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR COVASNA 
 

Raport de activitate al Comisariatului pentru Protecţia Consumatorilor Covasna  

pe primele 3 luni ale anului 2021 

 

Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor este instituție publică și funcționează 

ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului. Autoritatea 

coordonează și realizează strategia și politica Guvernului în domeniul protecției consumatorilor, 

acționează pentru prevenirea și combaterea practicilor care dăuneaza vieții, sănătății, securității și 

intereselor economice ale consumatorilor.  

Autoritatea are în subordine, ca entităţi cu personalitate juridică, 8 comisariate regionale 

pentru protecţia consumatorilor. Comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor sunt 

organizate ca structuri teritoriale subordonate, cu competenţe limitate teritorial, şi sunt conduse de 

comisari-şefi. 

Comisariatele regionale au în structură comisariate judeţene pentru protecţia consumatorilor, instituţii 

publice fără personalitate juridică, ce sunt coordonate de comisari-şefi adjuncţi. 



Autoritatea are personal specializat pentru supraveghere şi control, având calitatea de 

funcţionar public, numit în funcţii publice specifice, care poate lua măsuri de sancţionare, de 

suspendare/sistare a activităţii ca urmare a constatării încălcării legislaţiei de protecţie a 

consumatorilor şi a măsurilor stabilite prin procesele-verbale de constatare a contravenţiei. 

În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul împuternicit al Autorităţii are dreptul să 

aplice sigilii sau semne distinctive cu valoare de sigiliu, în condiţiile prevăzute de lege şi este învestit 

cu autoritatea publică a statului, pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor, precum şi a 

obligaţiilor de serviciu. 

CJPC Covasna face parte din Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor 

Regiunea Centru (Brașov) alături de județele: Alba, Brașov, Harghita, Mureș și Sibiu. 

Personalul CJPC Covasna este compus dintr-un număr de 6 funcționari publici: comisarul șef 

adjunct, 4 comisari și un consilier juridic. 

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor ca entitate în subordinea ANPC respectiv a 

CRPC Regiunea Centru are următoarele atribuţii: 

- desfăşoară activităţi de supraveghere a pieţei produselor şi serviciilor destinate 

consumatorilor; 

  - controlează respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor, referitoare la 

securitatea produselor şi serviciilor, precum şi la apărarea drepturilor legitime ale consumatorilor, 

prin efectuarea de controale pe piaţă la producători, importatori, distribuitori, vânzători, prestatori de 

servicii, inclusiv servicii financiare, şi în unităţile vamale, având acces la locurile în care se produc, 

se depozitează ori se comercializează produsele sau în care se prestează serviciile, precum şi la 

documentele referitoare la acestea, excepţie făcând controalele igienico-sanitare şi sanitar-veterinare 

la producători, în cazul produselor alimentare; 

  - constată contravenţii şi dispune măsuri de limitare a consecinţelor producerii, prestării, 

importului, comercializării sau oferirii gratuite a unor produse alimentare ori nealimentare şi servicii, 

inclusiv servicii financiare, care nu sunt în concordanţă cu dispoziţiile legale din domeniile de 

activitate ale Autorităţii, prin aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de lege, sesizează 

organele de urmărire penală ori de câte ori constată încălcări ale legii penale; 

  - controlează dacă mijloacele de măsurare folosite pe piaţă sunt însoţite de documentele 

prevăzute de lege care atestă verificarea acestora din punct de vedere metrologic; 

- solicită organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizaţiei de funcţionare, a licenţei 

de fabricaţie ori a certificatului de clasificare, în condiţiile legii; 

  - coordonează schimbul rapid de informaţii cu instituţiile şi organele competente, naţionale şi 

internaţionale, privind produsele şi serviciile care reprezintă risc pentru sănătatea şi securitatea 

consumatorilor; 

  - sesizează factorii de decizie şi operatorii implicaţi în sistemul de certificare a calităţii 

produselor şi serviciilor, în baza constatărilor proprii şi a informaţiilor primite de la organismele 

neguvernamentale şi de la consumatori, cu privire la neconformităţile produselor şi serviciilor 

destinate consumului populaţiei în raport cu documentele de certificare şi propune îmbunătăţirea sau 

elaborarea de reglementări în domeniu; 

  - efectuează, prin prelevări de probe din produsele alimentare şi nealimentare, analize şi 

încercări în laboratoare acreditate conform legii sau în laboratoare proprii ori agreate. 

- desfăşoară activităţi de informare, consiliere şi educare a consumatorilor persoane fizice cu 

privire la produsele şi serviciile destinate acestora; editează publicaţii de specialitate în domeniul 

protecţiei consumatorilor; 

- informează permanent consumatorii asupra produselor şi serviciilor care prezintă riscuri 

pentru sănătatea şi securitatea lor sau care le pot afecta interesele economice; 

- primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit 

competenţelor, sesizările asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor, precum şi sesizările persoanelor 

fizice cu privire la încălcarea drepturilorconsumatorilor, în condiţiile legii; 

- acordă consultanţă de specialitate în domeniul protecţiei consumatorilor pentru operatorii 

economici; 

- realizează, prin Direcţia de soluţionare alternativă a litigiilor, soluţionarea alternativă a 

litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, atât la nivel naţional, cât şi transfrontalier, potrivit 

legislaţiei speciale; 



- asigură, prin comisia de insolvenţă la nivel central şi prin comisiile de insolvenţă la nivel 

teritorial derularea procedurilor de insolvenţă a persoanelor fizice, conform Legii nr. 151/2015 

privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, cu modificările ulterioare; 

Precizăm faptul că, Autoritatea este punct naţional de contact pentru sistemul de schimb rapid de 

informaţii privind produsele periculoase - RAPEX între statele membre şi Comisie, în baza Directivei 

2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa 

generală a produselor - GPSD. 

În cadrul Autorităţii îşi desfăşoară activitatea, potrivit Regulamentului (UE) nr. 254/2014 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 26 februarie 2014 privind un program multianual 

privind protecţia consumatorilor pentru perioada 2014-2020 şi de abrogare a Deciziei nr. 

1.926/2006/CE, Centrul European al Consumatorilor România (ECC România), unitate fără 

personalitate juridică. 

Prezentul raport conţine descrierea activităţii Comisariatului Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor Judeţul Covasna pe primele 3 luni ale anului 2021. 

Activitatea C.J.P.C. Covasna s-a desfăşurat în această perioadă (ian - martie 2021) respectând 

atribuţiile principale conferite prin H.G. nr. 700/2012 actualizată privind organizarea şi funcţionarea 

ANPC, respectiv atingerea obiectivelor principale ale autorităţii, fiind desfăşurate acţiuni de control 

periodice şi operative pentru cercetarea reclamaţiilor consumatorilor, a sesizărilor, a tematicilor 

aprobate, organizate la nivel naţional, sau local, asupra conformităţii şi securităţii produselor şi 

serviciilor şi a modului de respectare a intereselor economice ale consumatorilor, desfăşurate la 

producători, distribuitori, prestatori de servicii, în unităţi vamale, zone de agrement, pe baza 

informaţiilor provenite de la consumatori, asociaţii de consumatori, mass-media, alte organe ale 

administraţiei publice, precum şi din propria iniţiativă.  

1. TEMATICI NAȚIONALE 

Conform tematicilor de control al ANPC s-au efectuat controale privind:  

1. Comercializarea produselor tradiționale   14.12.2020-15.01.2021 

2. Comercializarea echipamentelor electrice de uz casnic  18.01. - 29.01.2021 

3.  Comercializarea produselor cosmetice    01.02. – 12.02.2021 

4. Comercializare suplimente alimentare    15.02. - 26.02.2021 

5. Prestare servicii de utilitate publică     11.02. – 19.02.2021 

6. Comercializarea florilor      01.03.– 05.03.2021 

7. Comercializare zahăr și miere     08.03.- 12.03.2021 

8. Prestare servicii de furnizare energie electrică și gaz  17.03. – 16.04.2021 

9. Comercializare produse alimentare ecologice   15.03. – 19.03.2021 

10. Comercializare textile       22.03. – 31.03.2021 

11. Servicii prestate în service-uri auto, piese auto   01.04. – 23.04.2021 

12. Comercializare articole încălțaminte    12.04. – 16.04.2021 

13. Comercializare pește, conserve din pește    14.04. – 23.04.2021 

14. Produse specifice sărbătorilor pascale    14.04. - 30.04.2021 

 

Controalele tematice mai sus menţionate au fost finalizate fiecare printr-un raport sinteză 

detailat, privind operatorii care au fost controlaţi, descrierea abaterilor constatate cu ocazia 

controalelor efectuate, precum şi sancţiunile şi măsurile complementare dispuse de agenţii 

constatatori. 

Întreaga activitate din perioada analizată s-a desfăşurat pentru îndeplinirea cerinţelor 

legislative, a măsurilor si acţiunilor dispuse pentru respectarea aplicării prevederilor legale. Acţiunile 

de control în domeniul protecţiei consumatorilor au avut la bază respectarea activităţii de control 

conform tematicilor de control specifice fiecărui sector de activitate. 

La toate controalele s-au întocmit procese-verbale de control, rapoarte şi informări directe 

privind modul de realizare ale acestor acţiuni. 

În primul trimestru al anului 2021 s-au realizat următorii indicatori: 

Din ianuarie 2021 până în martie 2021 s-au efectuat un număr de 240 acţiuni de control. 

Cu ocazia acţiunilor de control s-au încheiat 144 procese verbale de constatare, 86 de procese 

verbale de constatare contravenţie din care în 38 de cazuri cu amendă contravenţională şi 65 cu 

avertismente, respectiv 10 procese verbale de prelevare. 



 

Nr. total de acţiuni de control 

240 acţiuni de control din care 

86 PVCC 

din care 

38 cu 

amendă val. 

107.500 lei 

65 

avertisment 

144 PVC 10 PVP 

S-au desfăşurat acţiuni tematice de control asupra unor produse şi servicii cu impact deosebit 

în consumul populaţiei, precum si pentru verificarea implementării legislaţiei si de consolidare 

instituţională cuprinse în programul de integrare europeană.  

 

Număr total de 

PVCC încheiate 

Produse 

alimentare 

Produse 

nealimentare 
Prestări servicii 

240 74 117 49 

 

Acţiunile de control desfăşurate în 2021 au relevat în principal următoarele fapte care 

constituie încălcări ale legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor: 

- punerea în circulaţie de produse şi servicii fără a asigura informarea corectă şi 

completă a consumatorilor, 

- produse expuse la comercializare cu termen de valabilitate expirat, 

- lipsa informaţiilor corecte si precise de pe produsele aflate la comercializare, 

- lipsa etichetării conform prevederilor legale a alimentelor, 

- depăşirea termenului de valabilitate, 

- lipsa preţului pe unitatea de măsura, 

- lipsa traducerii informaţiilor in limba româna, 

- lipsa instrucţiunilor de montare si utilizare la produse de folosinţa îndelungată, 

- lipsa certificatului de garanţie la produse de folosinţa îndelungată, 

- lipsa afişării CUI sau a orarului de funcţionare; 

- utilizarea mijloacelor de măsurare neadecvate, 

- depozitare neconformă cu indicaţiile producătorilor. 

2. PRELEVARE PROBE 

Pentru depistarea neconformităţii unor produse s-au efectuat un număr de 10 prelevări de probe, 

din produse textile. Probele au fost trimise spre analiză la Laboratorul LAREX din Bucureşti, 

procesul de expertizare fiind în curs de desfășurare. 

3. TEMATICI PROPRII 

Paralel cu tematicile ANPC, C.J.P.C. Covasna a desfăşurat activitate de control şi supraveghere şi pe 

baza tematicilor proprii, astfel desfăşurându-se acţiuni în următoarele domenii: 

 Prestări servicii: unități de înfrumusețare și îngrijire personală. 

 Bunuri alimentare: comercializarea produselor congelate, etichetarea alimentelor,  

 Bunuri nealimentare: comercializarea produselor butelii gpl, textile, materiale de 

construcții, prodise pentru construcții, vopsele etc. 

În baza acestor tematici proprii s-au desfăşurat în total 81 acţiuni de control, din care s-au întocmit un 

număr de 36 pvcc, s-au aplicat 12 de amenzi în valoare totală de 31.000 lei. 

4. ACȚIUNI DE CONTROL SPECIFICE PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ 

Pe toată durata stării de alertă instituită pe teritoriul țării pentru prevenirea, limitarea răspândirii 

pandemiei SAARS-COV2, ANPC prin comisariatele județene verifică comercializarea măștilor, 

mănușilor, a echipamentelor de protecție și a dispozitivelor medicale aflate la comercializare. În 

primul trimestru al anului am constatat abateri la 6 operatori economici din județul Covasna care 

comercializau măști de protecție, fiind aplicate 3 amenzi în valoare totală de 10 000 lei și 3 

avertismente, fiind identificate 6037 buc măști neconforme în valoarea totală de 6515 lei. Dintre 

aceste măști 3 feluri, respectiv 5300 buc/5283,6 lei au fost notificate prin Sistemul RAPEX. 



5. RAPEX 

 Având în vedere că, Autoritatea este punct național de contact pentru sistemul de schimb 

rapid de informații privind produsele –RAPEX- între statele member și Comisie în baza Directivei 

2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța 

general a produselor în primul trimestru al anului 2021 am transmis comisiei 3 notificări RAPEX, 

privind neconformitatea unor mășri de protecție faciale –care nu respectau Regulamentul UE NR. 

425/2016 privind echipamentele individuale de protecție, având următoarele abateri:  

- produsele nu poartă marcaj CE, nu sunt însoțite de declarație de conformitate și de 

instrucțiuni și de informațiile prevăzute în Anexa nr. II punctul 1.4 din Regulamentul UE nr. 

425/2016 privind echipamentele individuale de protecție, lipsește adresa de internet la care 

poate fi accesată declarație de conformitate UE, performanțele obținute la testele tehnice 

relevante de verificare a nivelurilor de protecție oferite. 

6. SESIZĂRI SI RECLAMAŢII 

Potrivit competentelor oferite de lege C.J.P.C. Covasna a înregistrat în această perioadă - 176 de 

sesizări şi reclamaţii, din care 6 s-au dovedit a fi întemeiate, asigurându-se dreptul cetăţenilor de a fi 

despăgubiţi pentru prejudiciile generate de calitatea necorespunzătoare a produselor  şi serviciilor, 41 

reclamaţii neîntemeiate, 31 reclamaţii nesoluţionabile, 9 reclamaţii retrase şi clasate, 25 de reclamaţii 

redirecţionate către alte C.J.P.C –uri sau alte instituţii competente şi 64 rezolvate pe cale amiabilă. 

Sesizările şi reclamaţiile consumatorilor, constituite într-un indicator reprezentativ al măsurării 

nivelului de satisfacţie al consumatorilor, precum şi de informare şi de conştientizare asupra 

drepturilor deţinute în calitate de consumatori. 

Nr 

reclamaţii 

înregistrat

e 

rezovat

e 

amiabil 

soluţiona

t pozitiv 

Retras/

clasat 
nesoluţionabil 

redirecţiona

t 
neîntemeiat 

176 64 6 9 31 25 41 

 

7. COMISIA DE INSOLVENȚĂ 

Comisia de insolvență constituită la nivel teritorial conform prevederilor H.G. nr. 11/2016, fiind 

compusă din reprezentanții din partea AJFP Covasna, AJOFM Covasna, respectiv CJPC Covasna a 

înregistrat în cursul anului 2019 o cerere de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor, 

cerere ce a fost respinsă de comisie. Ulterior prin hotărârea Tribunalului Covasna s-a decis admiterea 

cererii. Astfel comisia de insolvență în primul trimestru al anului curent a admis cerea de rambursare 

a debitorului pe bază de plan de rambursare, numind administratorul judiciar al procedurii, în acest 

moment dosarul este în faza concilierii asupra planului de rambursare. 

 COLABORĂRI  

CJPC COVASNA în această perioadă a desfăşurat un număr de 5 acţiuni de control în colaborare 

cu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Covasna, Inspectoratul Judeţean de Politie, D.S.V.S.A. 

Covasna, ITM Covasna, pe baza hotărârilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Covasna 

privind limitarea răspândirii infecției SARS-COV2 fapt ce a adus la creşterea eficienţei acţiunilor de 

control. 

8. COLEGII ȘI COMISII 

Totodată, s-au desfăşurat o serie de activităţi în cadrul participării la colegiile prefecturale şi a 

comisiilor de evaluare şi distrugere. 

 

COMISAR ŞEF ADJ., 

DIACON Gheorghe Mircea  

 

 


