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PLANUL ORIENTATIV DE ACŢIUNI PE ANUL 2021 PENTRU REALIZAREA ÎN JUDEŢUL 
COVASNA A OBIECTIVELOR CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE 2020-2024 

 

CAP. FINANŢE PUBLICE 
Nr. 

crt. 

Obiectiv Diecţia de acţiune/Acţiunea Cine răspunde Termen de 

realizare 

Planificat a fi 

realizat pe anul 

2021 

1.  Creşterea eficienţei şi eficacităţii 

administraţiei fiscale şi îmbunătăţirea 

colectării creanţelor bugetare. Creşterea 

bazei de colectare, implementarea unor 

proiecte de digitalizare 

1. Îmbunătăţirea colectării 

creanţelor bugetare – gradul de 

realizare a programului de încasări 

bugetare – valori nete F1 

A.J.F.P. Covasna Lunar  

2. Îmbunătăţirea colectării 

arieratelor fiscale exprimate prin: 

 

2.1. Rata de colectare a arieratelor 

recuperabile la persoane juridice F7 

 

2.2. Rata de colectare a arieratelor 

recuperabile la persoane fizice F8 

 

2.  Crearea unei relaţii de parteneriat cu 

contribuabilii pentru serviciile prestate 

1. Acţiuni în scopul creşterii 

nivelului de conformare a 

plătitorilor de taxe şi impozite, 

exprimate prin: 

A.J.F.P. Covasna Lunar  

1.1.Gradul de conformare voluntară 

la plata obligaţiilor fiscale F2  

 

1.2. Gradul de depunere voluntară a 

declaraţiilor fiscale, pe tipuri de 

impozite şi de contribuabuli F3a 

 

3. Creşterea veniturilor bugetare 1. Creşterea gradului de colectare a 

veniturilor publice prin: 

Biroul Vamal de 

Interior Covasna 

 

Trimestrial  

- control ulterior al declaraţiilor 

vamale 

400  

- administrarea taxelor şi 

impozitelor 

35000 mii lei 

- control inopinat privind deţinerea 60 controale 
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şi comercializarea produselor 

accizabile 

4.  Creşterea calităţii finanţelor publice prin 

întărirea disciplinei şi guvernanţei fiscale 

Depunerea electronică a tuturor 

formularelor şi declaraţiilor 

1. Reducerea fraudei şi 

neconformării în domeniul TVA şi 

îmbunătăţirea procesului de 

rambursare a TVA pentru a 

soluţiona în termen cererile de 

rambursare 

A.J.F.P. Covasna Lunar  

1.1. Soluţionarea în termen a 

deconturilor negative de TVA cu 

opţiune de rambursare (numeric) 

F4a 

 

1.2. Soluţionarea în termen a 

deconturilor negative de TVA cu 

opţiune de rambursare (valoric) F4b 

 

5.  Tranformarea ANAF într-o instituţie 

performantă şi inteligentă cu soluţii 

digitale integrate 

1. Intensificarea controlului asupra 

contribuabililor în cazul cărora se 

constată un risc ridicat la evaziunea 

fiscală, sau/şi care au grad de 

conformare voluntară la plată scăzut 

A.J.F.P. Covasna   

1.1. Soluţionarea în termen a 

cererilor de înregistrare în scopuri 

de TVA în urma evaluării riscului 

fiscal al persoanelor impozabile, 

potrivit prevederilor legale în 

vigoare F30 

31.12.2021  

1.2. Solicitarea de informaţii pe 

linie de impozite directe soluţionate 

în termen, din totalul de solicitări 

primite din UE/NonUE F31 

31.12.2021  

1.3. Solicitarea de informaţii pe 

linie de TVA soluţionate în termen 

din totalul de solictări primite din 

UE F32 

31.12.2021  
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6.  Prevenirea şi combaterea fraudei fiscale, 

ANAF devenind o instituţie ce vine în 

sprijinul conformării contribuabililor şi al 

menţinerii unui mediu economic echitabil 

1. Utilizarea analizei de risc la 

fundamentarea programelor de 

control în scopul eficientizării 

activităţii organelor de control, prin: 

A.J.F.P. Covasna Lunar  

1.1. Inspecţii fiscale la contribuabili 

persoane juridice F14 

 

1.2. Inspecţii fiscale la contribuabili 

persoane fizice F15 

 

1.3. Inspecţii fiscale la contribuabili 

persoane juridice F12 

 

1.4. Inspecţii fiscale la contribuabili 

persoane fizice F13 

 

1.5. Efectuarea de verificări la 

contribuabili persoane juridice F19  

 

1.6. Efectuarea de verificări la 

contribuabili persoane fizice F20 

A.J.F.P. Covasna Lunar  

1.7. Control inopinat la contribuabili 

persoane juridice în scopul 

conformării voluntare a acestora la 

declararea şi plata obligaţilor fiscale 

F18 

 

1.8. Diminuarea pierderii fiscale – 

inspecţii fiscale la contribuabili 

persoane juridice care înregistrează 

pierdere fiscală F16 

 

1.9. Inspecţii fiscale la contribuabili 

persoane juridice F21  

 

1.10. Inspecţii fiscale la 

contribuabili persoane fizice F22 

 

7. Eficientizarea şi transparentizarea 

instituţiei, transformarea ANAF într-o 

instituţie solidă, modernă şi de încredere 

1. Tranziţia spre un mediu de lucru 

predominant digital care să includă 

corespondenţa electronică 

A.J.F.P. Covasna Lunar  

1.1. Soluţionare solicitări în format 

de hârtie în maximum 25 zile F33 
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1.2. Soluţionare e-mailuri în 

maximum 20 zile F34 

 

1.3. Soluţionări solicitări primite de 

la jurnalişti F87 

 

1.4. Soluţionare petiţii/sesizări 

depuse de cetăţeni F86 

 

1.5. Soluţionare informaţii de 

interes public F83 

 

 

CAP. INVESTIŢII ŞI PROIECTE EUROPENE 
Nr. 

crt. 

Obiectiv Direcţia de acţiune/Acţiunea Cine răspunde Termen de 

realizare 

Planificat a fi 

realizat pe anul 

2021 

1.  Creșterea ritmului anual de absorbție a 

fondurilor europene în perioada 2021-

2023, aferente exercițiului financiar 

2014-2020. Pregătirea și dezvoltarea 

unui portofoliu de proiecte mature 

pentru demararea cu celeritate a 

implementării în perioada 2021-2027 

Implementarea Acordului de Parteneriat 

și a programelor operaționale 

1. Implementare proiecte şi absorbţie 

fonduri europene 

 

 

 

  

1.1 Reabilitarea Ansamblului 

Muzeului Naţional Secuiesc Sf. 

Gheorghe – proiect prin POR- Axa 5  

Val. roiect 21.816.150 lei 

Termen finalizare:2024 

 

Consiliul Judeţean 

Covasna 

31.12.2021 20% 

1.2. Extinderea Unităţii de Primiri 

Urgenţe şi amenajare cale de acces 

ambulanţe la Spitalul Judeţean de 

Urgenţă „Dr. Fogolyan Kristof” Sf. 

Gheorghe – proiect prin POR Axa 8 

Val. totală: 9.236.791 lei 

Termen finalizare 2022 

31.12.2021 40% 

1.3. Înfiinţarea de întreprinderi 

sociale autosustenabile – „Start up 

Social” – proiect prin POS-CU 

Val. totală proiect 11.753.076 lei 

Val. totală partener jud. Covasna: 

3.591.809 lei 

31.12.2021 50% 
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Termen finalizare: 2023 

1.4. Extindere, supraetajare şi 

modernizare Şc. Gimnazială Specială 

din Sf. Gheorghe – proiect prin POR- 

Axa 10 

Val. totală: 13.090.000 lei 

Termen finalizare: 2023 

31.12.2021 10% 

1.5. Sprijin la nivelul Regiunii 

„Centru” pentru pregătirea de 

proiecte ciclul 2021-2027 – 

„Reabilitare DJ 114 Sânzieni-

Lemnia” 

Val. proiectare: 3.404.590 lei 

31.12.2021 90% 

1.6. Creşterea calităţii arhitectural-

ambientale şi reabilitare termică la 

Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, 

internat şi sala festivităţi- execuţie 

lucrări finanţate din fonduri europene 

prin POR 

Primăria Sf. Gheorghe Trim. II 2021  

1.7. Reabilitare termică la Liceul de 

Artă „Plugor Sandor” din Sf. 

Gheorghe - execuţie lucrări finanţate 

din fonduri europene prin POR 

Trim. IV 2021  

1.8. Refuncţionalizarea clădirii C2 – 

sală de sport şi finalizarea 

construcţiei anexate sălii de sport Şc. 

Gimnazială „Nicolae Colan” - 

execuţie lucrări finanţate din fonduri 

europene prin POR – termen 

finalizare Trim. II 2022 

31.12.2021  

1.9. Creşterea calităţii arhitectural-

ambientale şi reabilitare termică 

Grădiniţa cu Program Prelungit 

Trim. IV 2021  
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„Gulliver” Sf. Gheorghe - execuţie 

lucrări finanţate din fonduri europene 

prin POR 

1.10. Creşterea calităţii arhitectural-

ambientale şi reabilitare termică la 

Şc. Gimnazială „Godri Ferenc”, 

Grădiniţa cu Program Prelungit 

„Arvacska” - execuţie lucrări 

finanţate din fonduri europene prin 

POR 

Trim. IV 2021  

1.11. Reconversia şi 

refuncţionalizarea terenului în jurul 

lacului din Cartierul Gării- execuţie 

lucrări finanţate din fonduri europene 

prin POR 

Primăria Sf. Gheorghe Trim. IV 2021  

1.12. Amenajare parc – cartierul 

Ciucului - execuţie lucrări finanţate 

din fonduri europene prin POR 

Trim. IV 2021  

1.13. Amenajare terenuri de sport – 

Cartierul Ciucului - execuţie lucrări 

finanţate din fonduri europene prin 

POR 

Trim. IV 2021  

1.14. Amenajare terenuri de sport – 

Câmpul Frumos - execuţie lucrări 

finanţate din fonduri europene prin 

POR 

Trim. IV 2021  

1.15. Demolarea Grădiniţei nr. 7 şi 

construirea unei noi clădiri pentru 

Grădiniţa de pe Str. Orban Balasz - 

execuţie lucrări finanţate din fonduri 

europene prin POR, termen finalizare 

trim. IV 2022 

31.12.2021  
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1.16. Cosntruire grădiniţă şi creşă – 

Câmpul Frumos - execuţie lucrări 

finanţate din fonduri europene prin 

POR, termen finalizare Trim. III 

2022 

Primăria Sf. Gheorghe 31.12.2021  

1.17. Reabilitarea şi extinderea 

Grădiniţei cu Program Prelungit 

„Korosi Csoma Sandor” - execuţie 

lucrări finanţate din fonduri europene 

prin POR 

Trim. IV 2021  

1.18. Sistematizarea verticală la 

Liceul Tehnologic Economic 

Adminstrativ „Berde Aron” - 

execuţie lucrări finanţate din fonduri 

europene prin POR 

Trim. IV 2021  

 

 

CAP. ECONOMIE, ANTREPRENORIAT ŞI TURISM 
Nr. 

crt. 

Obiectiv Direcţia de acţiune/Acţiunea Cine răspunde Termen de 

realizare 

Planificat a fi 

realizat pe anul 

2021 

1.  Continuarea programelor de sprijin deja 

în derulare destinate revenirii economice 

post COVID-19 

1. Scheme de finanţare destinate 

creşterii competitivităţii: 

Ministerul Economiei, 

Antreprenoriatului şi 

Tursimului (M.E.A.T.) 

Agenţia pentru 

Întreprinderi Mici şi 

Mijlocii, Atragere de 

Investiţii şi promovare a 

Exportului Braşov 

(AIMMAIPE ) 

31.12.2023 Diseminare 

informaţii referitor la 

programe de 

finanţare, 

reprezentanţi ai CCI 

Covasna, asociaţii 

patronale  

Implementare 

tehnică şi financiară 

a programekor ce vor 

fi derulate – 

evaluare, contractare, 

1.1. Granturi pentru investiții pentru 

microîntreprinderi cu un buget de 

până la 250 milioane euro, sursă 

fonduri europene (FEDR), cu 

valabilitatea schemei pe perioada 

2020-2023 

1.2. Granturi pentru sporirea 

competitivității IMM-urilor cu un 

buget de 450 milioane euro, sursă 

fonduri europene (FEDR) și bugetul 
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de stat, cu valabilitatea schemei pe 

perioada 2020-2023 

plată 

Finalizare Program 

Strat Up Nation 2018 
1.3. Granturi pentru finanțarea 

investițiilor mari ale IMM-urilor cu 

un buget până la 550 milioane euro, 

sursă fonduri europene (FEDR) și 

bugetul de stat, cu valabilitatea 

schemei pe perioada 2020-2023 

1.4. Granturi pentru inițiative 

antreprenoriale inovative și 

digitalizarea companiilor cu un buget 

de aproximativ 330 milioane euro, 

sursă fonduri europene (POCU) și 

bugetul de stat 

1.5. Schema de ajutor de stat pentru 

investiții noi cu un buget de 1.500 

milioane lei anual, sursă bugetul de 

stat; 

1.6. Schema de ajutor de stat pentru 

investiții noi cu un buget de 1.500 

milioane lei anual, sursă bugetul de 

stat. 

2.  Realizarea unui înalt nivel de protecţie a 

consumatorilor  

1. Organizarea, desfăşurarea şi 

eficientizarea acţiunilor de control 

pentru asigurarea cerinţelor de 

securitate şi/sau de conformitate a 

produselor şi serviciilor prin: 

C.J.P.C. Covasna 2021  

1.1. Acţiuni de control pentru 

depistarea şi retragerea de pe piaţă a 

produselor nesigure şi/sau 

neconforme alimentare şi 

nealimentare 

2021  

1.2. Acţiuni de control şi 2021  
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supraveghere în scopul protecţiei  

drepturilor şi intereselor economice 

ale consumatorilor la furnizarea de 

servicii (transport persoane, servicii 

turistice şi de agrement, servicii de 

igienă personală),  analizarea 

contractelor din domeniile: telefonie 

fixă şi mobilă, cablu, internet, 

asigurări şi alte tipuri de contracte 

(inclusiv financiare), supravegherea 

pieţei pentru identificarea publicităţii 

înşelătoare  

1.3. Acţiuni de control şi 

supraveghere în scopul portecţiei 

drepturilor şi intereselor economice 

ale consumatorilor la furnizarea de 

servicii electrice 

2021  

2. Comunicarea cu celelalte instituţii 

publice cu responsabilităţi în 

domeniu şi în special cu 

reprezentanţii vamali, în scopul 

identificării aspectelor de securitate a 

produselor de import 

C.J.P.C. Covasna 2021  

2.1. Efectuare schimb de informaţii 

privind produsele periculoase cu 

ANV, ANSVSA, MADR, MM 

2021  

2.2. Intensificarea controalelor în 

colaborare cu celelalte instituţii în 

funcţie de tematica abordată 

2021  

3. Schimbul rapid de informaţii 

privind produsele periculoase, cu 

instituţii similare din statele membre 

ale U.E. 

C.J.P.C. Covasna 2021  

3.1. Măsuri operative în scopul 2021  
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depistării pe piaţa românească a 

produselor notificate prin sistemul 

RAPEX 

3.2. Participare activă la soluţionarea 

operativă a notificărilor transmise 

prin Sistemul Rapid de Alertă din 

domeniul siguranţei alimentare, 

conform competenţelor ANPC 

 2021  

3. Creşterea nivelului de cunoaştere 

privind drepturile şi obligaţiile 

cosnumatorului  

1. Organizarea de campanii de 

informare şi educare a 

consumatorilor asupra posibilelor 

efecte negative ale consumului de 

produse şi servicii periculoase 

C.J.P.C. Covasna 

 

2021  

2. Realizarea de emisiuni radio, 

precum şi de articole în presă pe 

probleme din domeniul 

consumatorilor 

2021  

3. Îmbunătăţirea modalităţilor de 

primire, soluţionare şi informare a 

petiţionarului – procent de petiţii 

soluţionate din cele înregistrate 

2021  

4. Conceperea unei viziuni de țară care să 

identifice și să integreze destinația 

națională România cu destinațiile 

regionale și locale la nivel de marketing, 

accesibilitate și dezvoltare regională 

turistică bazată pe valoarea de unicitate 

a fiecărei zone 

1. Organizarea şi participarea la 

evenimente şi manifestări de interes 

local, naţional şi internaţional în 

vederea promovării judeţului 

Covasna ca destinaţie turistică 

Consiliul Judeţean 

Covasna 

2021  

2. Reabilitarea Castellui „Miko” din 

satul Olteni, comuna Bodoc pentru 

introducerea acestuia în circuitul 

turistic şi cultural- val. de 4.641.000 

lei- termen finalizare 2023 

2021 20% 
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CAP. ENERGIE 
Nr. 

crt. 

Obiectiv Direcţia de acţiune/Acţiunea Cine răspunde Termen de 

realizare 

Planificat a fi 

realizat pe anul 

2021 

1. Asigurarea securităţii energetice naţionale 
1.  Creşterea calităţii energiei electrice 

furnizate şi a siguranţei în exploatare 

1.Îmbunătăţiri nivel de tensiune şi 

modernizări în vederea creşterii 

calităţii energiei electrice la 

consumatorii din zonă  

S.D.E.E. Transilvania 

Sud – Sucursala de 

Distribuţie a Energiei 

Electrice Covasna 

2021  

2. Implementarea instrumentului IT 

de planificare şi urmărire în teren a 

resurselor 

2021  

 

CAP. MEDIU, APE ŞI PĂDURI 
Nr. 

crt. 

Obiectiv Direcţia de acţiune/Acţiunea Cine răspunde Termen de 

realizare 

Planificat a fi 

realizat pe anul 

2021 

1.  Calitatea aerului şi protecţia atmosferei 1. Realizarea raportului judeţean 

anual privind starea mediului 

APM Covasna Trim. III 2021 1 inventar 

2. Monitorizarea calităţii aerului la 

nivelul judeţului (PM 10, CO, NOx, 

SO2, O3, BTEX) prin staţia automată 

de monitorizare a calităţii aerului 

APM Covasna 31.12.2021 365 determinări 

3. Monitorizarea calităţii aerului 

(pulberi sedimentabile) 

APM Covasna 31.12.2021 120 determinări 

4. Monitorizare zgomot şi servicii APM Covasna 31.12.2021 75 determinări 

5. Monitorizarea radioactivităţii la 

nivelul judeţului pin staţia automată 

de monitorizare a debitului de doză 

gama absorbită din aer 

APM Covasna 31.12.2021 365 determinări 

6. Monitorizarea proiectului 

„Rumeguş 2000”, Centrală termică 

pe biomasă Întorsura Buzăului – 

controlul respectarii indicatorilor 

GNM – CJ Covasna 

 

31.12.2021 1 control 
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impusi prin autorizatia de mediu si 

legislatia de mediu in vigoare 

7. Controlul respectării indicatorilor 

impuşi prin autorizaţia de mediu şi 

legislaţia în vigoare la activităţile 

agenţilor economici cu potenţiale 

surse de emisii de gaze cu efect de 

seră 

2021 2 controale 

8. Actualizarea fişei judeţului A.P.M. Covasna 2021 12 rapoarte 

9. Intoducerea sistemului de 

alertă/avertizare prin sms/email în 

cadrul aplicaţiei software specifice 

colectării şi transmiterii datelor de 

calitate a aerului furnizate de 

RNMCA pentru avertizarea 

reprezentanţilor autorităţilor de 

protecţia emdiului 

(MMAP/ANPM/APM) în cazul 

înregistrării unor 

evenimente/avarii/întreruperi în 

funcţionarea echipamentelor instalate 

în staţiile care compun RNMCA sau 

în situaţia depă;irii unor nivele 

prestabilite pentru poluanţii măsuraţi 

de acestea 

2021  

2.  Biodiversitate şi arii protejate 1. Conservarea biodiversităţii şi 

managementul durabil al resurselor 

naturale 

GNM – CJ Covasna 

APM Covasna 

  

1.1. Inspecţii în ariile protejate, 

precum şi verificarea persoanelor 

fizice sau juridice pentru 

desfăşurarea activităţilor de recoltare, 

capturare şi/sau achiziţie şi 

comercializare de plante şi animale 

GNM – CJ Covasna 31.12.2021 4 controale 
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din flora şi fauna sălbatică, precum şi 

cele care realizează investiţii în ariile 

protejate 

1.2. Analizarea documentaţiilor şi 

emiterea autorizaţiilor la solicitarea 

persoanelor fizice sau juridice pentru 

desfăşurarea activităţilor de recoltare, 

capturare şi/sau achiziţie şi 

comercializare de plante şi animale 

din flora şi fauna sălbatică 

APM Covasna 31.12.2021  

1.3. Analizarea documentaţiilor şi 

emiterea actelor de reglementare 

pentru realizarea de investiţii şi de 

desfăşurare a unor activităţi în arii 

protejate şi situri „Natura 2000” 

APM Covasna 31.12.2021  

1.4. Participarea la evaluarea 

pagubelor produse de speciile strict 

protejate  

APM Covasna 

 

31.12.2021  

1.5. Implementarea proiectului 

„Wolflife” privind conservarea celui 

mai reprezentativ eşantion Canis 

Lupus–implementarea Planului de 

postmonitorizare After Life 

APM Covasna  

Management proiect 

2021  

1.6. Verificare cereri tăiere/toaletare 

arbori în intravilan 

APM Covasna 31.12.2021  

1.7 Urmărirea şi verificarea 

respectării legislaţiei privind spaţiile 

verzi în cadrul procedurii de 

reglementare a PUG/PUZ şi a 

proiectelor de investiţii 

APM Covasna 

GNM – CJ Covasna 

31.12.2021  

3. Prevenirea, reducerea şi controlul 

poluării industriale 

1. Controlul poluării industriale    

1.1. Reglementarea, inspectarea şi 

verificarea reglementării permanentă 

a activităţilor agenţilor economici 

A.P.M. Covasna 

G.N.M. Covasna 

2021 5 controale G.N.M. 

Covasna 
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aflate sub incidenţa directivelor 

COV, SEVESO, IPPC 

1.2. Monitorizarea operatorilor 

economici aflaţi sub incidenţa 

legislaţiei privind stabilirea cerinţelor 

tehnice pentru limitarea emisiilor 

COV rezultaţi din depozitarea, 

încărcarea, descărcarea şi distribuţia 

benzinei la terminale şi staţiile de 

benzină 

A.P.M. Covasna 

 

2021  

    

4.  Gestionarea siturilor contaminate 1. Actualizarea inventarului siturilor 

contaminate/potenţial contaminate 

A.P.M. Covasna Trim. II 2021 1 raportare 

5.  Managementul deşeurilor şi substanţe 

periculoase 

1. Managementul deşeurilor şi 

substanţelor periculoase 

   

1.1 Verificarea şi urmărirea 

cantităţilor de deşeuri menajere pe 

depozitele care beneficiază de 

perioada de tranziţie, respectiv 

depozitele din Sf. Gheorghe,Tg. 

Secuiesc, sat Leţ în vederea atingerii 

ţintelor pentru reducerea cantităţilor 

de deşeuri biodegradabile 

G.N.M. Covasna 2021 3 controale 

1.2. Verificarea şi monitorizarea 

operatorilor economici colectori de 

deşeuri 

A.P.M. Covasna 

G.N.M. Covasna 

2021 5 controale 

 

1. 3. Verificarea colectării selective a 

fluxurilor de deşeuri specifice 

(DEEE, ambalaje, VSU, uleiuri 

uzate, baterii/acumulatori, deşeuri 

din activităţi medicale, PCB) 

G.N.M. Covasna Trim. I-IV 

2021 

10 controale 

1.4. Raportarea datelor privind 

colectarea/tratarea deşeurilor de 

echipamente electrice şi electronice 

A.P.M. Covasna Trim. IV 2021 1 raportare 
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(DEEE) 

1.5. Raportarea datelor privind 

ambalajele şi deşeurile de ambalaje, 

privind vehiculele scoase din uz, 

uleiurile uzate, colectarea deşeurilor 

de baterii şi acumulatori, situaţia 

echipamentelor cu conţinut de 

bifenili policloruraţi şi ale altor 

compuşi similari (PCB), statistica 

deşeurilor 

 2021 6 raportări 

1.6. Aprobare formulare transport 

deşeuri periculoase 

 2021 În funcţie de 

solicitări 

1.7. Eliberare permise aplicare nămol 

din staţiile de epurare în agricultură 

 2021 În funcţie de 

solicitări 

1.8. Verificarea agenţilor economici 

care folosesc în procesul de producţie 

chimicalele 

G.N.M. Covasna 2021 2 controale 

6.  Managementul apelor 1. Gestionarea infrastructurii de apă 

şi canalizare 

   

1.1. Urmărirea stadiului  proiectelor 

de modernizare a infrastructurii de 

apă potabilă/canalizare 

A.P.M. Covasna 2021  

1.2.  Controlul conformării 

indicatorilor de calitate monitorizaţi 

cu legislaţia de mediu, cu 

autorizaţiile de gospodărire a apelor 

şi de mediu la agenţii economici 

A.P.M. Covasna 

G.N.M. Covasna 

2021 5 controale G.N.M. 

Covasna 

1.3. Acte de reglementare emise 

privind infrastructura de apă potabilă 

A.P.M. Covasna 2021  

1.4. Control tehnic de specialitate 

pentru verificarea conformării unui 

proces sau a unei instalaţii cu 

cerinţele legale din domeniul 

managementului resurselor de apă 

S.G.A. Covasna 2021  
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2. Prevenirea şi gestionarea 

inundaţiilor - Amenajarea bazinelor 

hidrografice în scopul diminuării 

efectelor inundaţiilor şi ale secetei 

hidrologice - lucrări de întreţinere şi 

reparaţii a construcţiilor hidrotehnice 

cu rol de apărare împotriva 

inundaţiilor 

S.G.A. Covasna   

2.1. Decolmatare Râu Negru în 

dreptul loc. Lemnia, L=0,7 km 

S.G.A. Covasna Sem. I 2021  

2.2 Decolmatare Râu Negru în 

dreptul loc. Lemnia, L=0,5 km 

Sem. II 2021  

2.3. Sistematizare deponii Pr. Casin 

în dreptul loc. Ruseni, L=250 m 

Sem. I 2021  

2.4. Consolidare vegetativă pe 2 

rânduri Pr. Caşin, mal stg. amonte 

500 m de pod DN 11, L=70m 

Sem. II 2021  

2.5. Consolidare vegetativă pe 2 

rânduri Pr. Caşin, mal drpet amonte 

500 m de pod DN 121, L=80m 

Sem. II 2021  

2.6. Cons. vegetativă pe 2 rânduri Pr. 

Ghelinţa mal drept, aval 300 m de sat 

Imeni, L=50m 

S.G.A. Covasna Sem. I 2021  

2.7. Cons. vegetativă pe 2 rânduri pr. 

Ghelinţa mal drept aval 400 m de sat 

Imeni, L=50 m 

Sem. I 2021  

2.8. Cons. veg. pe 2 rânduri R. 

Negru, mal drept aval 100 m de pod 

DN 11 la lemnia L=80 m 

Sem. II 2021  

2.9. Cons. veg. Pr.Covasna, mal 

drept aval 300 m de staţia de epurare 

Covasna, L=70 m  

Sem. I 2021  

2.10. Decolmatare Pr. Covasna de la 

Pachia în amonte, L=920 m 

Sem. I+II 2021  
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2.11. Decolmatare Pr. Păpăuţi, aval 

pod DN 13 E, L=2200 m 

S.G.A. Covasna Sem. I+II 2021  

2.12. Decolmatare Pr. Zăbala, de la 

Halom în aval, L=1000 m 

Sem. I+II 2021  

2.13. Cons. vegetativă Pr. Sâmbrezii, 

zona staţia de epurare Sf. Gheorghe, 

L=70m 

Sem. I 2021  

2.14. Cons. Veg. pe un rând R. Negru 

mal drept, la HM 42, loc. Chichiş, 

L=80 m 

S.G.A. Covasna Sem. I 2021  

2.15. Decolmatare Pr. Lisnău, 

amonte pod DJ 103B, L=1,5 km 

Sem. I+II 2021  

2.16. Cons. vegetativă R. Olt, =90m 

la 2100 m aval confl. Pr. Aita, 

L=50m la 200 m amonte de confl. Cu 

CN 61 

Sem. I+II 2021  

2.17. Cons. vegetativă Pr. Baraolt, 

L=50m la 100 m aval DJ 131, 

L=30m, la 50m amonte pod DJ 131, 

L=20m 

 

2.18. Cons. vegetativă Pr. Cormos, 

L=170m, amonte drum Zarandok mal 

drept l=50m la 500m aval de pod 

Tălişoara mal stâng=dr L=60m 

S.G.A. Covasna  

2.19. Aducere la cota dig mal stâng 

R. Negru, loc. Imeni, L=300m 

Sem. II 2021  

2.20.Consolidare cu piatră dig lateral 

lac Moacşa Pădureni, L=30m 

Sem. I 2021  

2.21. Cons. cu piatră Pr. Ghelinţa, 

mal stâng la imeni, L=40 m 

Sem. II 2021  

2.22. Stabilizare albie Pr. Chiuruş - 

intravilan 

S.G.A. Covasna Sem. II 2021  

2.23. aducere la cota dig mal stâng R. 

Negru, amonte pod Leţ, L=1 km 

Sem. I+II 2021  
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2.24. Nivelare dig mal drept pr. 

Covasna, amonte 400 m de pod Bita, 

L=2000 m 

Sem. I+II 2021  

2.25. Reparaţie zid de sprijin Pr. 

Malnaş, loc. Malnaş 

 

2.26. Cosnolidare cu piatră brută R. 

Olt mal stâng aval 100m de pod 

E578, loc. Sf. Gheorghe, L=60m 

Sem. II 2021  

2.27. Aducere la cota dig R. Negru, 

mal drept, loc. Lunca Ozunului, 

L=1200m 

S.G.A. Covasna Sem. II 2021  

2.28. Reparaţie subtraversare Pr. 

Târlung, mal drept aval 400m de pod 

Vadu Jofi, loc. Lunca Mărcuşului 

 

2.29. Aducere la cot dig mal drept  

cons. cu piatră brută Pr. Baraolt, 

L=301m la 350 amonte confl. R. Olt 

Sem. I+II 2021  

2.30. Intervenţie corectivă stopare 

eroziune mal Pr. Lemnia, intrailan 

loc. mereni, L=50m 

Sem. II 2021  

2.31.Decolmatare-sistematizare 

deponii Pr. Ozunca, L=1160m 

Sem. II 2021  

2.32. Recalibrare decolmatare Pr. 

Rica amonte pod DC38, L=1200 m 

 

7. Păduri 1.Menţinerea integrităţii forestiere - 

Împăduriri 

Direcţia Silvică Covasna 30.06.2021 149 ha 

2. Eficientizarea actului de control 

privind respectarea regimului de 

utilizare a resurselor pădurii 

Garda Forestieră Braşov 

– Serviciul Garda 

Forestieră Judeţeană 

Covasna 

2021  
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CAP. TRANSPORT ŞI INFRASTRUCTURĂ 
Nr. 

crt. 

Obiectiv  Direcţia de acţiune/Acţiunea Cine răspunde Termen de 

realizare 

Planificat a fi 

realizat pe anul 

2021 

1.  Creşterea calităţii infrastzucturii rutiere 

de transport de interes naţional, printr-un 

amplu program de întreţinere curentă şi 

periodică, implementat în perioada 

2021-2024 

1. Lucrări de întreţinere curentă Şef secţie  

SDN Sf. Gheorghe 

2021  

2. Lucrări de întreţinere periodică C.N.A.I.R. S.A. 

D.R.D.P. Braşov 

SDN Sf. Gheorghe 

 

3. Lucrări de consolidări terasamente 

– termen finalizare 2024 

2021 Întocmire PT şi 

obţinere AC -6 buc. 

2. Îmbunătăţirea siguranţei rutiere, în 

concordanţă cu politica UE, prin 

implementarea unor programe de 

investiţii naţionale sau finanţate în baza 

unor parteneriate cu instituţii financiare 

1. Pod DN 11 km 74+095 – termen 

finalizare 2024 

C.N.A.I.R. S.A. 

D.R.D.P. Braşov 

SDN Sf. Gheorghe 

2021 Întocmire PAC şi 

obţinere AC 

3.  Dezvoltarea, modernizarea şi 

digitalizarea infrastructurii rutiere prin 

accelerarea programelor de investiţii cu 

impact asupra creşterii gradului de 

absorbţie a fondurilor europene 

nerambursabile alocate prin POIM 

2014-2020, POT 2021-2027 

1. Demararea unor proiecte noi de 

investiţii prin programul de 

construcţie autostrăzi şi drumuri 

expres – Autostrada A13 Braşov-

Bacău 

Termen finalizare 2027 

C.N.A.I.R. S.A. 

D.R.D.P. Braşov 

SDN Sf. Gheorghe 

2021 Elaborare SF 

Termen predare SF - 

2023 

2. Imlpementare program construcţie 

variante de ocolire în perioada 2021-

2024 – Varianrta ocolitoare Sf. 

Gheorghe 

Termen finalizare 2024 

2021 Atribuire contract de 

proiectare şi execuţie 

lucrări 

 

CAP. DEZVOLTARE, LUCRĂRI PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIE 
Nr. 

crt. 

Obiectivul Direcţia de acţiune/Acţiunea Cine răspunde Termen de 

realizare 

Planificat a fi 

realizat pe anul 

2021 

1.  Obiective de dezvoltare urbană 

sustenabilă şi de valorificare a resurselor 

de patrimoniu:„Creşterea gradului de 

accesibilitate a populaţiei la serviciile 

1. Aplicarea legislaţiei din domeniul 

cadastrului şi publicităţii imobiliare - 

Avizarea şi recepţia documentaţiilor 

de specialitate 

O.C.P.I. Covasna  

Compartiment cadastru 

31.12.2021  
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publice, precum şi a calităţii serviciilor 

publice prestate, de interes local, prin 

digitalizare, inclusiv prin dotarea 

acestora cu echipamente IT”-Obiectivele 

de investiţii programate pentru perioada 

2021-2024: „cadastrare sistematică”. 

1.1. Verificarea şi recepţia 

documentaţiilor cadastrale în vederea 

înscrierii în cartea funciară 

O.C.P.I. Covasna  

Compartiment cadastru 

31.12.2021  

1.2. Avizarea, verificarea şi recepţia 

după caz, a lucrărilor de specialitate 

31.12.2021  

1.3. Avizarea şi monitorizarea 

activităţii de scoatere definitivă sau 

temporară a terenurilor din circuitul 

agricol, conform prevederilor legale 

31.12.2021  

1.4. Monitorizarea şi evidenţa tuturor 

schimbărilor categoriilor de folosinţă 

ale terenurilor agricole şi neagricole 

la nivelul teritoriului administrativ al 

judeţului 

31.12.2021  

2. Aplicarea normelor, 

instrucţiunilor, tehnicilor, 

procedeelor şi metodologiilor de 

specialitate, elaborate sau avizate de 

ANCPI – implementarea 

programelor şi proiectelor derulate la 

nivel judeţean 

O.C.P.I. Covasna prin 

compartimentele de 

specialitate 

31.12.2021  

3. Coordonarea măsurătorilor pentru 

punerea în posesie a titularilor 

prevăzuţi de legile fondului funciar – 

campanii de informare, consultanţă 

tehbnică de specialitate 

O.C.P.I. Covasna  

Compartiment cadastru 

31.12.2021  

4. Completarea, modificarea, 

inventarierea şi arhivarea digitală a 

titlurilor de propriettae emise de 

Comisia Judeţeană cu ajutorul 

apliaţiei DDAPT 

31.12.2021  

5. Înscrierea în cărţile funciare a 

actelor juridice constitutive, 

translative, declarative 

O.C.P.I. Covasna 

Compartiment 

publicitate imobiliară 

31.12.2021  
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5.1. Asigurarea înscrierii drepturilor 

de proprietate şi a celorlalte drepturi 

reale ce se constituie, se transmit, se 

modifică sau se sting, la cererea 

titularului dreptului, a notarului 

public ori a celorlalte persoane 

interesate  

31.12.2021  

5.2. Asigurarea înscrierii altor 

raporturi juridice, drepturi personale, 

interdicţii, incapacităţi şi litigii 

judiciare în legătură cu bunul imobil 

31.12.2021  

5.3. Asigurarea înscrierii căilor de 

atac împotriva înregistrărilor de carte 

funciară 

31.12.2021  

6. Inventarierea planurilor de 

parcelare întocmite de comisiile 

locale de fond funciar - Verificarea şi 

introducerea planurilor de parcelare 

în baza de date 

O.C.P.I. Covasna 

Compartiment cadastru 

31.12.2021  

2.  Dezvoltare infrastructură publică 1. Construirea, modernizarea și 

extinderea rețelelor de apă și 

canalizare 

   

1.1.  Extindere şi modernizare reţea 

de apă/canalizare în oraşul Întorsura 

Buzăului – sursă finanţare PNDL 

Primăria Întorsura 

Buzăului 

Birou programe, 

strategii, investiţii 

31.12.2021  

31.12.2021  

1.2. Staţie de pompare şi extindere 

reţea de apă – str. Aviatorului, oraş 

Întorsura Buzăului – sursă de 

finanţare buget local 

31.12.2021  

1.3. Racorduri reţea de canalizare, sat 

Brădet, oraş Întorsura Buzăului – 

sursă finanţare PNDL 

31.12.2021  

1.4. Recepţie lucrare alimentare cu 

apă în satul Racoşul de Sus, oraş 

Primăria Baraolt 30.05.2021  
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Baraolt - 

1.5. Extindere reţea de apă şi 

canalizare în loc. Mărtănuş, comuna 

Breţcu – atribuire contract, termen 

finalizare 2022 

Primăria comunei 

Breţcu 

31.12.2021  

1.6 Înfiinţare reţea de apă potabilă şi 

extindere reţea de canalizare – 

termen finalizare 2024 – lucrări 

proiectare 

Primăria Estelnic 2021  

1.7. Înfiinţare sistem de alimentare 

cu apă potabilă în comuna Moacşa, 

construire reţea de canalizare 

menajeră în loc. Pădureni, com. 

Moacşa – sursă de finanţare PNDL 

Primăria Moacşa 31.05.2021  

1.8. Extindere reţea de canalizare în 

localităţile Sita Buzăului, Zăbrătău ţi 

Crasna din comuna Sita Buzăului – 

termen finalizare 2022 

Primăria Sita Buzăului 2021 80% 

1.9. Extindere reţea de alimentare cu 

apă în comuna Sita Buzăului, judeţul 

Covasna 

2021  

1.10. Construcţie reţea de apă şi apă 

uzată în satul Araci, comuna Vâlcele 

Primăria Vâlcele Aprilie 2021  

2. Modernizare drumuri judeţene şi 

locale şi construirea unor noi 

drumuri, acolo unde este necesar 

   

2.1. Modernizare DJ 121 A-DN 13 E 

– Boroşneu Mare-Valea Mare – 

întorsura Buzăului – Termen 

finalizare 2022 – Finanţare prin 

PNDL 

Consiliul Judeţean 

Covasna 

2021  

2.2. Reabilitare pod pe DJ 121A, km 

31+100 şi modernizare DJ 121 A 

Moacşa-Pădureni – termen finalizare 

2021  
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2022 

2.3. Reabilitare pod pe DJ 121A – 

termen finalizare 2022, finanţare prin 

PNDL 

2021  

2.4. Înlocuire podeţ pe DJ 121A – 

termen finalizare 20202, finanţare 

prin PNDL 

2021  

2.5. Demolare pod vechi şi construire 

pod nou peste Pârâul Aita – termen 

finalizare 2020, finanţare prin PNDL 

2021  

2.6. Reabilitare drum judeţean 

„Interjud Covasna-Harghita” tronson 

Covasna DJ 131 km 22+380-

38+621” – termen finalizare 2022, 

finanţare prin POR 2014-2020 

Consiliul Judeeţan 

Covasna 

2021  

2.7. Reabilitare drum judeţean 

„Interjud Covasna-Braşov” de la DN 

12 la DN 13 prin Malnaş Băi, 

Baraolt, Augustin şi Măieruş – 

tronson Covasna – termen finalizare 

2022, finanţare prin POR 2014-2020 

2021  

2.8. Reabilitare str. Puskas Tivadar şi 

iluminat public  

Primăria Sf. Gheorghe Trim. II 2021  

2.9. Reabilitare str. Crângului Trim. I 2021  

2.10. Modernizare str. Dealului Trim. I 2021  

2.11. Reabilitare str. Sporturilor Trim. III 2021  

2.12. Modernizare str. 1 Decembrie 

1918 între Bd. G-ral Grigore Bălan şi 

str. Nicolae Bălcescu 

Trim. IV 2021  

2.13. Modernizare str. Rozelor Primăria Sf. Gheorghe Trim. IV 2021  

2.14. Construire sens giratoriu 

conform PUZ aprobat prin HCL 

428/2017 

Trim. IV 2021  

2.15. Modernizare str. Tancsics Trim. IV 2021  
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Mihaly 

2.16. Modernizare str. Kos Karoly, 

inclusiv canalizare pluvială 

Trim. II 2021  

2.17. Reabilitare str. Vasile Goldiş Trim. I 2021  

2.18. Modernizare DC38 Baraolt-

Vârghiş-  acoperire cu strat de uzură 

în sat Racoşul de Sus pe o lungime 

de 1,5km 

Primăria oraş Baraolt 31.12.2021  

2.19. Înfiinţare şi dotare Scuar 

Trandafirilor – Millenium, oraş 

Baraolt – reabilitare drum de acces – 

termen finalizare 2023 

2021  

2.20. Asfaltare şi modernizare 

drumuri de interes local, oraş 

Întorsura Buzăului – faza a II-a, 

finanţare PNDL şi buget local 

Primăria oraş Întorsura 

Buzăului 

31.12.2021  

2.21. Amenajare căi de acces 

pietonal din oraşul Întorsura 

Buzăului prin reconstrucţie 

acostamente, trotuare şi sistem de 

colectare şi dirijare ape pluviale 

31.12.2021 50% 

2.22 Reabilitare şi extindere poduri şi 

podeţe str. 1 Decembrie 1918 şi 

Fabricii Întorsura Buzăului 

31.12.2021  

2.23. Amenajare trotuar pietonal KM 

0+670 în comuna Dalnic 

Primăria comunei 

Dalnic 

Noiembrie 

2021 
 

2.24. Modernizare drumuri de interes 

local comuna Hăghig 

Primăria comunei 

Hăghig 

31.12.2021 50% 

2.25. Modernizare drumuri comunale Primăria comueni 

Moacşa 

31.12.2021  

2.26. Modernizare drumuri de interes 

local, comuna Ozun 

Primăria comueni Ozun 30.09.2021  

2.27. Modernizare drumuri de interes 

local, comuna Sita Buzăului – termen 

Primăria comunei Sita 

Buzăului 

31.12.2021 75% 
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finalizare 2022 

3. Modernizare şi construire unităţi 

de învăţământ 

   

3.1. Proiectare şi execuţie – 

reabilitare clădire principală, clădire 

internat şi clădire veche la Liceul 

„Szekely Miko” – termen finalizare 

2022, finanţare PNDL şi buget local 

Primăria Sf. gheorghe 2021  

3.2. Amenajare grădiniţă şi creşă 

Benedek Elek, str. Oltului, nr. 19 – 

termen finalizare 2022, finanţare 

buget local 

  

3.3. Construirea, reabilitarea, 

modernizarea şi dotarea infrstructurii 

educaţionale din Baraolt – Grup 

şcolar Baroti Szabo David, oraş 

Baraolt 

Primăria Baraolt 30.08.2021  

3.4. Reabilitare, modernizare, 

extindere şi dotare sală de sport Şc. 

Gimnazială „Mihail Sadoveanu” 

Întorsura Buzăului 

Primăria Întorsura 

Buzăului 

31.12.2021  

3.5. Amenajare sală de festivităţi, 

dotare clasă antepreşcolari, 

amenajare teren de joacă în incinta 

Grădiniţei „Prichindel” Întorsura 

Buzăului 

31.12.2021 50% 

3.6. Creştere eficienţă energetică 

Şcoala Primară din loc. Mărtănuş, 

comuna Breţcu – elaborarea 

propuenre proiect 

Primăria Breţcu 31.12.2021  

3.7 Modernizare şi extindere 

grădiniţă, comuna Dalnic 

Primăria comunei 

Dalnic 

31.12.2021  

3.8. Reabilitare, modernizare şi 

dotare grădiniţă din localitatea 

Primăria Moacşa 31.12.2021  
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Moacşa 

3.9. Construire grădiniţă cu program 

prelungit în comuna Ozun, sat Ozun 

– licitaţie lucrare 

Primăria comunei Ozun 2021  

3.10. Construire grădiniţă cu program 

prelungit, comuna Ojdula – termen 

finalizare 2023 

Primăria comunei 

Ojdula 

2021 45% 

3.11. Reabilitare şi modernizare 

Şcoala Gimnazială „Nicolae Russu” , 

comuna Sita Buzăului – termen 

finalizare 2022 

Primăria comunei Sita 

Buzăului 

2021  

3.12. Consolidare şi reabilitare Şc. 

Gimnazială nr. 3, comuna Sita 

Buzăului – termen finalizare 2022 

2021  

3.13. Întocmire studiu fezabilitate 

pentru proiectul Grădiniţa cu 2 grupe 

Hetea  

Primăria coumnei 

Vâlcele 

31.12.2021  

4. Iluminat public    

4.1. Extindere reţea de iluminat 

public în oraşul Întorsura Buzăului 

Primaria oraş Întorsura 

Buzului 

31.12.2021 50% 

4.2. Reabilitarea şi modernizarea 

sistemului de iluminat public în 

comuna Sita Buzălui – termen 

finalizare 2023 

Primăria comunei sita 

Buzăului 

2021  

4. Extindere şi modernizare reţele de 

gaze naturale 

   

4.1. Proiectare introducere reţea de 

gaze naturale în oraşul Întorsura  

Buzăului 

Primăria oraşului 

Întorsura Buzăului 

2021  

4.2. Extindere reţea de distribuţie 

gaze naturale în comuna Breţcu, loc. 

Breţcu şi Mărtănuş – propunere 

proicet 

Primăria comunei 

Breţcu 

2021  

4.3. Întocmire documentaţie tehnică Primria comunei Hăghig 2021 10% 
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înfiinţare reţea de distribuţie gaze 

naturale şi racordare consumatori 

4.4. Înfiinţarea reţelei inteligente de 

distribuţie de gaze naturale, 

branşamente şi alimentare cu gaze 

naturale, comuna Ozun – termen 

finalizare 2021 

Primăria comunei Ozun 2021 Proiect tehnic şi 

licitaţia lucrării 

5. Infrstructură sportivă    

5.1. Implemnetare program judeţean 

de reabilitare a bazelor sportive din 

mediul rural  

Consiliul Judeţean 

Covasna 

2021  

5.2. Construire bazin de înot, str. 

Gheorghe Doja, oraş Întorsura 

Buzăului, sursa finanţare CNI şi 

buget local 

Primăria oraş Întorsura 

Buzăului 

2021 60% 

5.3. Construire sală de sport, comuna 

Estelnic – lucrări de proiectare 

Primăria comunei 

Estelnic 

2021  

5.4. Implementare proiect „Instalare 

sistem de încălzire şi asigurare cu apă 

caldă care utilizează energie 

regenerabilă la sala de sport cu nivel 

de practică sportivă competiţională” 

– comuna Ojdula 

Primăria comunei 

Ojdula 

2021  

5.5. Întocmire studiu de fezabilitate 

pentru lucrare „Teren de sport 

multifuncţional”, comuna Vâlcele 

Primăria comunei 

Vâlcele 

2021  

6. Dezvoltare şi modernizare 

infrastructură de sănătate şi protecţie 

socială – implementare program 

judeţean de reabilitare cabinete 

medicale în mediul rural şi spitale în 

mediul urban – termen finalizare 

2024 

Consiliul Judeţean 

Covasna 

2021  

3.  Administraţie publică 1. Debirocratizarea, simplificarea  2021  
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administrativă, informatizarea 

serviciilor -  

1.1. Continuarea și îmbunătățirea 

procesului de informatizare în toate 

activitățile, etapele și procesele de 

lucru 

Primării, Servicii 

publice deconcentrate 

2021  

1.2. Desfășurarea activităților 

necesare pentru implementarea 

Sistemului informatic integrat pentru 

emiterea actelor de stare civilă 

(SIIEASC) 

Primării 2021  

 

CAP. AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ  
Nr. 

crt. 

Obiectiv Direcţia de acţiune/Acţiunea Cine răspunde Termen de 

realizare 

Planificat a fi 

realizat pe anul 

2021 

1.  Promovarea programelor naționale de    

sprijin pentru agricultori aflate în 

derulare, sau care urmează a fi aprobate 

prin acte normative în Parlamentul 

României, cu acordul Comisiei 

Europene 

1. Promovarea în rândul fermierilor a 

programelor de sprijin 

financiar/minimis 

D.A.J. Covasna 2021  

1.1. Organizarea de întâlniri cu 

scopul promovării în rândul 

fermierilor a programelor de minimis 

D.A.J. Covasna 2021  

1.2. Derularea programelor de sprijin 

financiar/de minimis la nivel 

judeţean (susţinere produse 

agrolalimentare deficitare, susţinere 

legume în spaţii protejate, stimularea 

angajării de tineri în agricultură, etc.) 

2021  



 30 

2.  Punerea în practică a Legii 150/2016 

privind comercializarea produselor 

alimentare prin transpunerea Directivei 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 17.04.2019 privind practicile 

neloiale dintre întreprinderi în cadrul 

lanțului de aprovizionare agricol și 

alimentar, în scopul încurajării 

consumului de produse românești în 

România 

1. Control tehnic în domeniul 

producerii şi valorificării legumelor 

şi fructelor 

D.A.J. Covasna 31.12.2021 100 controale 

3.  Măsuri speciale pentru procesarea 

materiilor prime în agricultura 

românească și încurajarea zootehniei, 

reieșite dintr-o consultare reală cu 

fermierii și reprezentanții acestora 

1. Consolidarea poziţiei fermierilor 

în lanţul agroalimentar – întâlniri cu 

fermierii  

D.A.J. Covasna 2021 12 întâlniri 

2. Restructurarea fermelor mici şi 

mijlocii şi încurajarea acestora de a 

se asocia sub diferite forme 

(cooperative sau grupuri d 

eproducători sau parteneriate 

informae de cooperare între micii 

fermieri şi consumatori pentru 

asigurarea lanţurilor scurte 

agroalimentare) 

D.A.J. Covasna 2021  

2.1. Acordare de asistenţă la 

înfiinţarea formelor asociative 

2021  
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2.2. Organizarea de expoziţii şi 

schimburi de experienţă  

2021 10 acţiuni 

3. Instalarea tinerilor fermieri D.A.J. Covasna 2021  

3.1. Asistenţă la întocmirea 

proiectelor 

D.A.J. Covasna 2021 5 acţiuni 

3.2. Asistenţă în derularea proiectelor 

contractate 

2021 10 acţiuni 

4.  Susţinerea fermei mici şi a fermei 

de familie prin fonduri europene – 

diseminarea şi popularizarea 

măsurilor pentru accesarea 

foncdurilor europene privind 

instalarea tinerilor fermieri şi 

dezvoltarea fermelor mici 

D.A.J. Covasna 2021 70 acţiuni 

5. Creşterea competitivităţii fermelor 

cu accent pe fermele de familie 

D.A.J. Covasna 2021  

6. Accelerarea şi creşterea gradului 

de absorbţie a foncdurilor europene – 

identificarea fermierilor ca potenţiali 

beneficiari ai fondurilor europene 

2021  

7. Consolidarea fermelor de familie – 

valorificarea potenţialului 

neexploatat al fermelor şi 

gospodăriilor mici şi mijlocii care pot 

oferi hrană sănătoasă şi de calitate 

prin cooperare cu furnizori de 

serviciii: turism, agro-şi ecoturism, 

etc. 

D.A.J. Covasna 2021  

7.1. Organizarea unor întâlniri pe 

tema agroturismului, punctul 

gastronomic local, etc 

2021 4 acţiuni 
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7.2. Organizarea unor expoziţii şi 

târguri de produse locale şi 

tradiţionale 

31.12.2021 8 acţiuni 

8. Favorizarea unui sector agricol 

inteligent, rezistent, sustenabil şi 

diversificat – organizarea unor 

simpozioane pe tema noilor tehnlogii 

în cultivarea plantelor şi creşterea 

animalelor, folosirea eficientă a 

îngrăşămintelor prin îmbunătăţirea 

structurii şi gradului de utilizarea a 

acestora cu impact pozitiv asupra 

mediului 

D.A.J. Covasna 31.12.2021 5 1cţiuni 

9. Exercitarea obligatorie a 

controalelor în conformitate cu 

reglementările stabilite cu autorităţile 

corespondente din UE 

D.A.J. Covasna 31.12.2021  

9.1. Control tehnic ăn domeniul 

vitivinicol 

31.12.2021 40 controale 

9.2. Control tehnic în domeniul 

fertilizanţilor 

31.12.2021 30 controale 

9.3. Control tehnic în domeniul 

industriei alimentare 

31.12.2021 60 controale 

9.4. Control tehnic în domeniul 

depozitelor de cereale 

31.12.2021 30 controale 

9.5. Inspecţii fitosanitare şi eliberarea 

certificatelor fitosanitare pentru 

export/import 

Oficiul Fitosanitar 

Covasna 

31.12.2021 500 inspecţii 

9.6. Inspecţii fitosanitare a plantelor, 

produselor vegetale şi alte obiecte 

aşa cum sunt definite în art. 2, 

alin.(1), (2) şi (5) din REG (UE) 

2016-2031 provenite din circulaţie 

31.12.2021 50 inspecţii 
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intracomunitară 

  9.7. Inspecţii fitosanitare a plantelor, 

produselor vegetale şi alte obiecte 

aşa cum sunt definite în art. 2, 

alin.(1), (2) şi (5) din REG (UE) 

2016-2031 provenite din import 

Oficiul Fitosanitar 

Covasna 

31.12.2021 5 inspecţii 

9.8. Monitorizarea organismelor 

dăunătoare de carantină conform 

deciziilor comunitare 

31.12.2021 10 acţiuni 

9.9. Monitorizarea organismelor 

dăunătoare de carantină conform 

programelor de monitorizare 

31.12.2021 25 acţiuni 

9.10. Inspecţii fitosanitare pentru 

eliberarea paşapoartelor 

fitosanitare/proceselor verbale pentru 

eliberarea paşapoartelor fitosanitare 

 31.12.2021 30 inspecţii 

4.  Cooperarea între instituţii de învăţământ 

cu profil agricol şi agenţii economici din 

domeniul agroalimentar pentru 

asigurarea premiselor de punere în 

practică a învăţământului dual în 

agricultură 

1. Coordonaarea stagiilor de practică 

pentru elevii Liceului Tehnologic 

„Apor Peter” cu profil preponderent 

agricol 

D.A.J. Covasna 2021  

5.  Managementul riscurilor 1. Utilizarea tehnlogiilor moderne 

pentru adaptarea la schimbările 

climatice – organizarea de 

simpozioane, întâlniri şi vizite pe 

tema culturii plantelor energetice, ca 

alternativă la culturile tradiţionale 

pentru valorificarea potenţialului 

productiv al terenurilor 

D.A.J. Covasna 2021 5 acţiuni 

2. Menţinerea biodirsităţii, umidităţii 

solului, precum şi împiedicarea 

apariţiei alunecărilor de teren în 

zonele de deal sau muntoase – 

D.A.J. Covasna 2021 50 acţiuni 
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Întâlniri cu fermierii/informare pe 

următoarele teme: 

Agroecocondiţionalitatea, 

standardele privind bunele condiţii 

agricole şi de mediu ale terenurilor 

(GAEC); cerinţele legale în materie 

de gestionare (SMR) în cadrul 

schemelor şi măsurilor de sprijin 

pentru agricultori; Codul de bune 

practici în relaţia dintre fermieri şi 

apicultori 

3. Gestionarea riscurilor (climatice, 

sanitare, de mediu) la nivel de fermă 

– promovare/mediatizare pentru 

stimularea implicărării fermierilor în 

scheme de prevenire şi gestionare a 

riscurilor prin intermediul sprijinului 

acordat pentru susţinerea primelor de 

asiguarea – Măsura 17.1 

D.A.J. Covasna 31.12.2021  

6.  Dezvoltarea agriculturii ecologice 1. Realizarea cursurilor de instruire a 

beneficiarilor măsurilor de 

agromediu şi climă, respectiv 

agricultură ecologică pentru 

dobândirea competenţelor necesare 

implementării angajamentelor (M.10. 

şi M.11/PNDR) 

D.A.J. Covasna 31.12.2021 80 beneficiari 

2. Control tehnic în domeniul 

agriculturii ecologice 

31.12.2021 15 controale 

7.  Asigurarea integrării obiectivelor de 

mediu în programele de investiţii 

sectoriale în vederea creşterii adaptării şi 

atenuării efectelor schimbărilor 

climatice 

1. Includerea în Planul Naţional de 

Relansare şi Rezilienţă a proiectelor 

pentru compensarea deficitului de 

umiditate a solului – lucrări de 

desecare pentru 9 amenajări  

A.N.I.F.  

Unitatea Teritorială 

Covasna 

2021  
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2. Realizarea investiţiilor în sistemele 

de îmbunătăţiri funciare – lucrări în 

amenajarea de desecare Ghelinţa-

Brateş, jud. Covasna 

Trim. I 2021  

3. Asigurarea sursei de apă pentru 

irigaţii, până la staţiile de punere sub 

presiune – irigaţii în cadrul 

amenajării Câmpu Frumos pe o 

suprafaţă amenajată de 1361 ha, 

deţinută de OUAI Sf. Gheorghe, 

Ghidfalău şi Mpocşa 

A:N.I.F.  

Unitatea Teritorială 

Covasna 

2021 - pe 

durata 

sezonului de 

irigaţii, la 

cerea 

beneficiarilor, 

conform 

contractelor 

încheiate 

 

8.  Asigurarea la timp a plăților directe 

finanțate din fondurile europene FEGA 

și FEADR, și de la bugetul național, 

către fermieri  

Susținerea financiară a zonelor cu 

constrângeri naturale prin plăți 

compensatorii 

Acordarea de sprijin financiar pentru 

suprafețele cultivate în sistem ecologic 

Continuarea măsurilor de plăți în 

favoarea bunăstării porcinelor și 

păsărilor 

Program de sprijinire a crescătorilor de 

bovine, ovine 

1. Sprijinirea producătorilor agricoli 

din bugetul naţional în sectorul 

zootehnic 

APIA _ Centrul 

Judeţean Covasna 

Serviciul Măsuri 

Specifice 

2021  

1.1. Acordarea ajutorului de stat 

pentru motorina utilizată în 

agricultură 

APIA _ Centrul 

Judeţean Covasna 

Serviciul Măsuri 

Specifice 

Trimestrial 500 solicitări 

1.2. Acordarea ajutorului de stat 

pentru ameliorarea raselor de animale 

APIA _ Centrul 

Judeţean Covasna 

Serviciul Măsuri 

Specifice 

Lunar 3 asociaţii/1000 

benficiari 

1.3. Reforma în domeniile 

proprietăţii prin unele măsuri 

adiacente- renta viageră 

Martie-august 

2021 

400 rentieri 

2. Scheme de plăţi din FEGA APIA _ Centrul 

Judeţean Covasna 

Serviciul Măsuri 

Specifice 

2021  
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2.1. Acordarea ajutorului comunitar 

pentru furnizarea produselor în 

instituţii şcolare şi a măsurilor 

adiacente 

APIA _ Centrul 

Judeţean Covasna 

Serviciul Măsuri 

Specifice 

Aprilie,august 

2021 

1 solicitare/295 

instituţii şcolare 

2.2. Aplicarea programului Naţional 

Apicol 

01.08.2021 30 solicitanţi 

3. Scheme de plăţi din FEADR APIA _ Centrul 

Judeţean Covasna 

Serviciul Măsuri 

Specifice 

2021  

3.1. Acordarea ajutoarelor de stat 

pentru realizarea angajamentelor 

asumate voluntar în favoarea 

bunăstării păsărilor 

APIA _ Centrul 

Judeţean Covasna 

Serviciul Măsuri 

Specifice 

31.12.2021 1 solicitant 

3.2. Acordarea ajutoarelor de stat 

pentru realizarea angajamentelor 

asumate voluntar în favoarea 

bunăstării porcinelor 

31.12.2021 4 solicitanţi 

3.3. Servicii de silvomediu, servicii 

climatice şi conservarea pădurilor 

31.12.2021 31 solicitanţi 

4. Măsuri de sprijin pentru fermieri 

finanţate din Fondul European pentru 

Garantare în Agricultură (FEGA) ca 

Plăţi Directe pe suprafaţă SAPS 

(Schema de Plată Unică pe 

Suprafaţă) din FEADR, precum şi 

măsuri de sprjin finanţate din bugetul 

de stat ca Plăţi Naţionale Directe 

Complementare) 

APIA _ Centrul 

Judeţean Covasna 

Serviciu autorizare plăţi 

şi Centrele locale  

2021  

4.1 Finalizarea autorizării plăţilor 

SAPS pentru campania 2020 

APIA _ Centrul 

Judeţean Covasna 

Serviciu autorizare plăţi 

şi Centrele locale 

30.06.2021  
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4.2. Primirea şi înregistrarea cererilor 

de sprijin direct pe suprafaţă SAPS 

Campania 2021 

APIA _ Centrul 

Judeţean Covasna 

Serviciu autorizare plăţi 

şi Centrele locale 

15.05.2021 12650 cereri 

4.3. Introducerea cererilor de 

modificare a cererilor SAPS şi a 

documentelor ulterioare (contracte 

pentru sfecla de zahăr, culturi 

energetice, etc) 2021 

02.06.2021  

4.4. Soluţionarea cazurilor de 

supradeclarare a bocurilor fizice şi 

operarea corecţiilor în baza de date 

IACS (Sistem Integrat de 

Administare şi Control) 2021 

01.09.2021  

4.5. Începerea autorizării pentru plata 

avansului pentru fermierii care au 

depus cereri de plată în cadrul 

schemei de plată unică pe suprafaţă – 

campania 2021 

16.10.2021  

4.6. Începerea autorizării plăţilor 

SAPS – Campania 2021 

01.12.2021  

5. Preluarea, procesarea, verificarea, 

autorizarea cererilor unice 2021. 

Efectuarea controlului administrativ, 

autorizare 2020 – Punerea în aplicare 

a OMADR 619/20215 

APIA _ Centrul 

Judeţean Covasna 

Serviciul Măpsuri 

Specifice 

31.12.2021 850 solicitanţi 

6. Verificarea în teren a datelor 

declarate de către fermieri în cererea 

de sprijin şi respectarea condiţiilor de 

eligibilitate 

APIA _ Centrul 

Judeţean Covasna 

Serviciul Control teren 

2021  

6.1. Verificarea în teren ca urmare a 

controlului admnistrativ a blocurilor 

fizice supradeclarate de fermierii care 

APIA _ Centrul 

Judeţean Covasna 

Serviciul Control teren 

30.06.2021  
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au depus cereri SAPS 2021 

6.2. Verificarea în teren a arderilor 

conform sesizărilor primite 

APIA _ Centrul 

Judeţean Covasna 

Serviciul Control teren 

31.12.2021  

6.3. Verificarea şi controlul 

eşantionului de control şi 

supracontrol, verificare ce cuprinde 

mai multe etape: 

a) Verificarea preliminară la birou 

b) O inspecţie fizică în teren 

c) Controlul calităţii materialelor 

d) Transmiterea materialelor 

rezultate 

e) Supracontrolul  

APIA _ Centrul 

Judeţean Covasna 

Serviciul Control teren 

30.09.2021  

6.4. Verificarea şi validarea 

rezultatelor măsurătorilor în LPIS-

GIS, introducerea rezultatelor 

controalelor în baza de date 

APIA _ Centrul 

Judeţean Covasna 

Serviciul Control teren 

31.12.2021  

6.5. Verificarea GAEC 4 (privind 

acoperirea terenurilor agricole cu 

culturi de toamnă 20% din suprafaţa 

arabilă totală a fermei) 

31.12.2021  

6.6. Controlul pe teren pentru 

cerinţele care se verifică în perioada 

de primăvară 

Conform 

legislaţiei în 

vigoare 

 

9. Implementarea programului de 

supraveghere, prevenire, control şi 

eradicarea bolilor la animale, ale celor 

transmisibile de la animale la om, 

protecţia animalelor, protecţia mediului 

1. Supravegherea stării de sănătate a 

efectivelor de animale 

D.S.V.S.A. Covasna 2021 45000 tuberculinări 

47130 examene 

serologice cabaline, 

porcine, bovine, 

ovine 

160 examene 

virusologice  

407800 acţiuni 

imunoprofilactice 
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cabaline, bovine, 

ovine, păsări 

domestice 

15800 inspecţii în 

exploataţii de 

animale 

5282 recoltare probe 

EST625 examene 

serologice păsări 

(status imuniatr şi 

supraveghere gripă 

aviară) 

48 contraoel la 

Circumscripţii 

sanitar-veterinare 

concesionate 

280 controale privind 

bunăstarea şi 

biosecuritatea în 

ferme 

 

10.  Promovarea legislaţiei privind protecţia, 

bunăstarea animalelor şi protecţia 

mediului 

1. Respectarea legislaţiei sanitar-

veterinare privind depozitarea şi 

comercializarea medicamentelor – 

controale efectuate la depozitele de 

medicamente de uz veterinar, 

farmacii veterinare 

D.S.V.S.A. Covasna Trim. I,II 2021 10 controale 

2. Respectarea legislaţiei sanitar-

veterinare privind depozitarea, 

utilizarea şi monitorizarea 

medicamentelor şi a poduselor 

biologice de uz veterrinar  

Trim. I+II 

2021 
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2.1. Controale la cabinetele 

veterinare concesionate şi la 

cabinetele veterinare particulare 

D.S.V.S.A. covasna 

Comp. farmacovigilenţă, 

nutriţie animală şi 

SNCU 

Trim, I,II 2021  

2.2. Controale la exploataţiile de 

bovine, porcine, păsări, ovine, 

cabaline, unităţi de acvacultură  

Trim. I+II 

2021 

 

3. Respectarea legislaţiei sanitar-

veterinare privind depozitarea, 

utilizarea/distrugerea subproduselor 

de origine animală nedestinate 

consumului uman Reg. CE 

1069/2009, 142/2011, Ordin 80/2005 

– controale efectuate la unităţi de 

depozitare SNCU, unităţi de 

incinerare SNCU sau unităţi de 

producere a hranei pentru anumale de 

companie, adăpost pentru câini 

Trim. I+II 

2021 

 

4. Recoltări probe furaj Trim. I+II 

2021 

 

5. Domeniul biocide – controale 

efectuate la distribuitori, utilizatori 

profesionali, utilizatori industriali de 

produse biocide 

Trim. I+II 

2021 

 

6. Respectarea legislaţiei sanitar-

veterinare din domeniul protecţiei şi 

bunăstării animalelor – măsura 14 

porcine şi păsări – control şi 

întocmirea fişelor de inspecţie la 

fermele de porcine şi păsări 

autorizate care au solicitat subvenţii 

pentru M14 

D.S.V.S.A. Covasna 

Servicul de Catagrafie, 

Înregistrare, evaluare, 

Traces 

31.12.2021  

7. Respectarea legislaţiei sanitar-

veterinare din domeniul import-

export şi comerţ intracomunitar 

31.12.2021  
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animale şi subproduse de origine 

animală – control, certificare şi 

monitorizare import-export şi comerţ 

intracomunitar cu animale vii şi 

produse de origine animală 

8. Evaluarea unităţilor supuse 

controlului sanitar-veterinar şi pentru 

siguranţa alimentelor pentru 

încadrarea acestora pe categorii de 

risc (I,II,III) – întocmirea fişelor de 

evaluare şi încadrarea unităţilor 

autorizate şi înregistrate pe categorii 

de risc scăzut (I), mediu(II), mare 

(III) 

D.S.V.S.A. Covasna 

Servicul de Catagrafie, 

Înregistrare, evaluare, 

Traces 

31.12.2021  

9. Autorizarea şi înregistrarea 

unităţilor/activităţilor supuse 

controlului sanitar-veterinar şi pentru 

siguranţa alimentelor – întocmirea 

autorizaţiilor şi certificatelor de 

înregistrare sanitare veterinare pentru 

unităţile/activităţile supuse 

controlului sanitar-veterinar şi pentru 

siguranţa alimentelor şi a mijloacelor 

de transport produse şi animale vii 

31.12.2021  

10. Catagrafia unităţilor/activităţilor 

autorizate şi înregistrate sanitar-

veterinar şi pentru siguranţa 

alimentelor 

D.S.V.S.A. Covasna 

Servicul de Catagrafie, 

Înregistrare, evaluare, 

Traces 

31.12.2021  

11.Emiterea ordonanţelor de 

suspendare sau de interzicere a 

activităţilor înregistrate sau 

autorizate sanitar-veterinar 

31.12.2021  
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12. Individualizarea animalelor – 

identificarea şi înregistrarea 

animalelor din speciile bovine, ovine, 

caprine, suine 

D.S.V.S.A. Covasna 

Biroul evidenţă 

Informatică şi Control 

administrativ 

31.12.2021  

13. Inspecţia animalelor în 

exploataţii – coordonarea verificării 

animalelor din exploataţii din punct 

de vedere a sănătăţii acestora şi 

corelarea cu efectivele existente în 

Baza naţională de date 

31.12.2021  

14. Control în exploataţiile de 

animale – verificarea respectării de 

către proprietarii de animale a 

legislaţiei privind identificarea şi 

înregistrarea animalelor 

01.10.2021  

11.  Îmbunătăţirea sistemului de control a 

calităţii şi salubrităţii produselor 

alimentare 

1.Control siguranţa alimentelor de 

origine animală şi non-animală 

D.S.V.S.A. Covasna 2021  

1.1. Prevenire şi control al bolilor la 

animale, prevenirea transmiterii 

bolilor de la animale la om,  

D.S.V.S.A. Covasna 

Serviicul Control Oficial 

Siguranţa alimentelor 

31.12.2021 1143 recoltări probe 

1.2. Respectarea şi detectarea 

nivelurilor maxime admise la 

reziduuri 

31.12.2021  

1.3. Control oficial la unităţile 

înregistrate şi autorizate – produse de 

origine animală şi nonanimală 

D.S.V.S.A. Covasna 

Serviicul Control Oficial 

Siguranţa alimentelor 

31.12.2021 4138 controale 

1.4. programul de suporaveghere şi 

control în domeniul siguranţei 

alimentelor de origine nonanimală 

31.12.2021  
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CAP. MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 

 
Nr. 

crt. 

Obiectiv Direcţia de acţiune/Acţiunea Cine răspunde Termen de 

realizare 

Planificat a fi 

realizat pe anul 

2021 

1.  Politici active de ocupare şi de stimulare 

a muncii. 

Eficientizarea politicii active de ocupare 

Creşterea ocupării în rândul tinerilor şi 

prelungirea vieţii active a persoanelor în 

vârstă 

1. Creşterea gradului de ocupare prin 

diminuarea şomajului în rândul 

tinerilor şi a numărului de tineri din 

categoria NEETs -  

A.J.O.F.M. Covasna 2021  

1.1. Realizarea programului de 

acţiuni pentru creşterea gradului de 

ocupare 

- 4500 persoane cuprinse în măsuri 

active 

- 4000 persoane cuprinse în servicii 

de informare şi consiliere 

2021  

1.2. Sprijinirea ocupării în anul 2021 

de şomeri/persoane în căutarea unui 

loc de muncă 

2021  

2. Creşterea participării pe piaţa 

muncii a persoanelor în vârstă 

Creşterea participării la formarea 

profesională la indicatorul stabilit 

corespunzător populaţiei în vârstă de 

muncă între 15-64 de ani 

A.J.O.F.M. Covasna 2021   

2.1. Realizarea planului judeţean de 

formare profesională 

2021  

2.2. Coroborarea şi armonizarea 

necesarului de formare profesională 

în planul de formare profesională ca 

urmare a evaluării a cerinţelor pieţei 

muncii 

2021  
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3. Îmbunătăţirea structurii 

ocupaţionale şi participării pe piaţa 

muncii în rândul femeilor şi 

persoanelor aparţinând grupurilor 

vulnerabile 

A.J.O.F.M Covasna 2021  

3.1. Absorbţia eficientă a resurselor 

financiare autohtone şi a celor 

europene destinate dezvoltării 

resurselor umane, astfel încât să se 

asigure suportul de formare 

profesională şi ocupaţională 

A.J.O.F.M Covasna Trimestrial  

3.2. Mediatizarea schemelor de ajutor 

de stat pentru ocupare şi pentru 

formare profesională, broşuri/pliante 

trimestriale, informări la modificări 

de cadru legal sau, cu ocazia 

Burselor de locuri de muncă 

Trimestrial  

3.3. Derularea în condiţii bune a 

propriilor proiecte finanţate din 

fonduri atrase  sau a celor în care 

AJOFM Covasna este partener 

2021  

4. Sprijinirea mobilităţii 

ocupaţionale, profesionale şi 

geografice 

A.J.O.F.M. Covasna 2021  

4.1. Chestionarea nevoilor de forţă de 

muncă calificată ale angajatorilor  

Semestrial  

4.2. Evaluarea nevoilor de formare 

profesională a persoanelor aflate în 

căutarea unui loc de muncă – 322 

persoane cuprinse în 23 de cursuri 

Semestrial  

4.3. Organizarea de burse de locuri 

de muncă 

Conform 

calendarului 
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naţional 

5. Îmbunătăţirea mecanismului de 

fundamentare, implementare, 

monitorizare şi evaluare a politicilor 

cu impact pe piaţa muncii -  

Creşterea exigenţei şi 

responsabilităţii în actul de control al 

măsurilor active de combatare a 

şomajului 

A.J.O.F.M. Covasna   

5.1. Întocmirea Planului anual de 

control Măsuri active 

2021  

5.2. Monitorizarea respectării 

prevederilor legale privind 

menţinerea locurilor de muncă create  

2021  

5.3. Urmărirea recuperării debitelor / 

penalităţilor constatate 

2021  

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare măsuri de sprijin pentru 

persoane vulnerabile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dezvoltarea de măsuri care să 

combine suportul social pentru 

activarea şi creşterea participării 

persoanelor aparţinând grupurilor 

vulnerabile pe piaţa muncii prin: 

A.J.O.F.M. Covasna 2021  

1.1 Asigurarea serviciilor de formare 

profesională pentru persoanele din 

mediul rural şi din cadrul grupurilor 

vulnerabile 

A.J.O.F.M. Covasna 2021  

1.2. Realizarea accesului persoanelor 

de etnie romă la servicii de asistenţă 

socială în funcţie de nevoia specifică 

a persoanei, în paralel cu participarea 

la programe de educaţie, formare şi 

ocupare. 

2021  

1.3. Dezvoltarea de servicii de 2021  
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informare şi consiliere pentru 

angajare destinate persoanelor cu 

dizabilităţi pentru realizarea planului 

de formare profesională, cu accent pe 

persoane din grupurile vulnerabile 

2. Libera circulaţie a persoanelor  şi 

combaterea eficientă a migraţiei 

ilegale 

2021  

2.1. Sprijinirea solicitanţilor de locuri 

de muncă în spaţiul european prin 

reţeaua EURES 

A.J.O.F.M. Covasna 2021  

2.2. Mediatizarea prevederilor 

privind accesul lucrătorilor din noile 

state membre pe piaţa forţei de 

muncă –conform program ANOFM 

2021 

La cererea 

persoanei 

 

3.  

 

 

 

Creşterea eficienţei programelor de 

formare astfel încât cererea de locurilor 

de muncă să se intersecteze cu oferta 

angajatorilor 

1. Autorizarea furnizorilor de 

formare profesională a 

adulţilor/Certificarea participanţilor 

la programe de formare 

A.J.P.I.S. Covasna   

1.1. Emiterea deciziilor de acordare a 

autorizaţiei de numire în comisii de 

examinare, de numire a evaluatorilor, 

a echipelor pentru monitorizare 

2021 10 decizii/lună 

1.2. Înregistrarea contractelor de 

formare profesională pentru 

programele de calificare 

30 contracte/lună 

1.3.Aplicarea timbrului sec pe 

certificatele de calificare/absolvire 

50/lună 

1.4. Acordarea de sprijin tehnic, prin 

informare şi asistenţă de specialitate 

furnizorilor de formare profesională a 

adulţilor, potenţialilor furnizori, 

2021 25/lună 
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precum şi persoanelor interesate de 

programele de formare 

1.5. Monitorizarea privind 

respectarea condiţiilor de autorizare 

de către furnizorii de formare 

autorizaţi 

2 monitorizări 

1.6 Actualizarea şi transmiterea bazei 

de date la ANPIS/MMJS privind 

furnizorii de formare profesională 

autorizaţi cu programele de pregătire 

autorizate, respectiv situaţia 

absolvenţilor 

1/lună 

4. Piaţa muncii - Consolidarea dialogului 

social la toate nivelurile pentru a facilita 

adoptarea, implementarea şi respectarea 

politicilor cu impact pe piaţa muncii 

1.Restructurarea şi revitalizarea 

dialogului social prin implicarea  
Consiliului Consultativ al AJOFM 

Covasna în activităţile agenţiei şi a 

Comisiei de Dialog Social de la 

nivelul judeţului 

A.J.O.F.M. Covasna 

Instituţia Prefectului-

Judeţul Covasna 

2021  

2. Dezvoltarea unui mecanism de 

gestionare a politicilor dedicate pieţei 

muncii, în vederea atingerii 

obiectivului general al strategiei prin 

utilizarea programelor informatice 

specifice dedicate serviciului public 

în vederea realizării situaţiilor 

statistice existente şi a posibilităţii 

îmbunătăţirii acestora 

A.J.O.F.M. Covasna 2021  

3. Îmbunătăţirea mecanismului de 

fundamentare, implementare, 

monitorizare şi evaluare a politicilor 

cu impact pe piaţa muncii 

A.J.O.F.M. Covasna 

 

 

 

 

 

2021  

3.1.Realizarea /prelungirea 

acordurilor de parteneriat cu instituţii 

2021  
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cu atribuţii în domeniul muncii şi al 

educaţiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- acţiuni comune cu I.Ş.J. Covasna în 

scopul armonizării programelor de 

şcolarizare cu cerinţele pieţei muncii  

în cadrul CLDPS 

2021  

- parteneriat cu I.T.M. Covasna 

pentru monitorizarea ofertelor de pe 

piaţa muncii şi evitarea debitelor la 

bugetul asigurărilor de şomaj 

2021  

5.  Mediul de afaceri are nevoie și de sprijin 

în înțelegerea legislației respectiv a 

obligațiilor 

1. Organizarea şi desfăşurarea 

Săptămânii Europene de Securitate şi 

Sănătate în Muncă – Afecţiunile 

Musculo-scheletice (AMS) sub egida 

Agenţiei Europene pentru Securitate 

şi Sănătate în Muncă. 

I.T.M. Covasna Trim. III-IV 

2021 

 

2. Campanie naţională de verificare a 

modului de respectare a cerinţelor 

minime de securitate şi sănătate în 

muncă la lucrările din domeniul 

construcţiilor – cod CAEN 41,42,43 

Trim. I-IV 

2021 

840 acţiuni 

3. Campanie naţională de 

supraveghere a pieţei produselor 

industriale din domeniul de 

competenţă al Inspecţiei Muncii, 

conform Programului sectorial pentru 

anul 2021, coordonat de către 

Comisia Europeană. 

Trim. I-IV 

2021 

330 acţiuni 

4. Acţiune de informare şi 

conştientizare cu privire la modul în 

care se derulează activitatea de 

înregistrare a zilierilor în registrul 

Trim. I-IV 

2021 

840 acţiuni 
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electronic de evidenţă a zilierilor 

conform prevederilor Legii nr. 

52/20211 privind exercitarea unor 

activităţi cu caracter ocazional 

desfăşurate de zilieri, modificată şi 

completată 

5. Acţiune de informare şi verificare 

a angajatorilor cu privire la registrul 

general de evidenţă a salariaţilor 

I.T.M. Covasna Trim. I-IV 

2021 

840 acţiuni 

6. Acţiune de informare și 

conştientizarea cetățenilor români 

aflați în căutarea unui loc de muncă 

în străinătate, cu privire la riscurile la 

care se pot expune prin 

necunoașterea prevederilor legale 

Trim. I-IV 

2021 

30 acţiuni 

7. Acţiune de informare şi 

conştientizare a cetățenilor străini 

aflați pe teritoriul României, cu 

privire la condițiile de angajare și la 

drepturile pe care le au ca lucrători în 

România 

Trim. I-IV 

2021 

330 acţiuni 

6.  Creșterea capacității partenerilor sociali 

pentru angajarea activă și eficientă în 

desfășurarea negocierilor colective 

1. Acțiune de informare și verificare 

a modului în care angajatorii respectă 

prevederile art.129 din Legea 

nr.62/2011 a dialogului social, 

republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

I.T.M. Covasna Trim. I-IV 

2021 

840 acţiuni 

7.  Reducerea fenomenului muncii la negru.  1. Combaterea muncii fără forme 

legale prin derularea de campanii de 

conştientizare, prin  controale 

tematice 

I.T.M. Covasna 

 

 

 

 

 

2021  

2. Campanie privind identificarea şi 

combaterea cazurilor de muncă 

Trim. I-IV 

2021 

840 controale 
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nedeclarată în domenii susceptibile 

utilizării frecvente a acesteia: 

construcții, protecție și pază, service 

auto, depozite, comerț -lanțurile de 

aprovizionare (încărcare-descărcare), 

notariate, birou avocatură și de 

arhitectură. 

 

I.T.M. Covasna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Campanie naţională pentru 

verificarea respectării prevederilor 

legale cu privire la condiţiile de 

funcţionare şi procedura de 

înregistrare a agenţilor de plasare 

forţă de muncă în străinătate, potrivit 

Legii nr. 156/2000 privind protecţia 

cetăţenilor români care lucrează în 

străinătate, republicată, cu 

modificările şi completările 

ulterioare 

Trim. I-IV 

2021 

35 controale 

4. Campanie privind verificarea 

modului de respectare de către 

angajatori a prevederilor Legii nr. 

52/2011 privind exercitarea unor 

activităţi cu caracter ocazional 

desfăşurate de zilieri, cu modificările 

şi completările ulterioare, şi a 

normelor de aplicare a acesteia 

Trim. III 2021 290 controale 

5. Campanie naţională pentru 

verificarea modului de respectare a 

dispoziţiilor legale în domeniul 

relaţiilor de muncă de către agenţii de 

muncă temporară/utilizatorii 

salariaţilor temporari şi a 

dispoziţiilor H.G. nr. 1256/2011 

privind condiţiile de funcţionare, 

Trim. I-IV 

2021 

 

 

 

 

 

 

15 acţiuni 
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precum şi procedura de autorizare a 

agentului de muncă temporar, cu 

modificările şi completările 

ulterioare 

 

I.T.M. Covasna 

 

Trim. I-Iv 

2021 

 

210 acţiuni 

6. Campanie privind verificarea 

modului de respectare a prevederior 

legale privind încheierea, 

modificarea, suspendarea şi 

executarea contractelor individuale 

de muncă de către angajatorii care îşi 

desfăşoară activitatea în domeniul – 

activităţi de poştă şi de curier – cod 

CAEN 53 precum şi de către 

angajatorii care desfăşoară activităţi 

ca servicii extene de prevenire şi 

protecţie – cod CAEN 7490 

  

7. Acţiune de identificare şi 

combatere a cazurilor de muncă 

nedeclarată în domeniul prestărilor 

de servicii 

Trim. III-IV 

2021 

500 acţiuni 

8.  Descurajarea încălcării legislaţiei 

privind relaţiile de muncă, sănătate şi 

securitate în muncă  printr-o activitate 

eficientă a Inspecţiei Muncii 

1. Acţiune de verificare a modului în 

care angajatorii au îndeplinit 

măsurile pentru normalizarea 

condiţiilor de muncă la locurile de 

muncă încadrate în condiţii deosebite 

I.T.M. Covasna Trim. II-III 

2021 

30 controale 

2. Acţiune de control pentru 

verificarea modului în care se 

respectă prevederile legale de 

securitate şi sănătate în muncă la 

transportatorii rutieri şi la beneficiarii 

serviciilor de transport rutier 

Trim. I-IV 

2021 

70 acţiuni 

3. Acţiune de control privind 

obligaţiile angajatorilor de a 

implementa, pe baza principiilor 

I.T.M. Covasna Trim. I-IV 

2021 

840 controale 
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generale de prevenire, măsurile 

necesare pentru asigurarea securităţii 

şi protecţia lucrătorilor care îşi 

desfăşoară activitatea la locurile de 

muncă din industria extractivă de 

suprafaţă, diviziunile CAEN 

05,07,08 

4. Acţiune de verificare a respectării 

prevederilor legale de securitate şi 

sănătate în muncă în ceea ce priveşte 

modul de utilizare a echipamentelor 

de muncă şi a tehnologiilor de 

exploatare în parchetele forestiere, 

inclusiv la transportul tehnologic al 

masei lemnoase pe drumurile 

forestiere 

I.T.M. Covasna Trim. I şi IV 

2021 

70 acţiuni 

5. Acţiune de control pentru 

verificarea modului în care se 

respectă prevederile legale la 

comercializarea articolelor 

pirotehnice 

Trim. IV 2021 40 controale 

6. Acţiune de control privind 

prevenirea expunerii lucrătorilor la 

riscul de infectare cu noul 

coronavirus 

Trim. I-IV 

2021 

840 controale 

7. Acţiuni de monitorizare privind 

riscurile existente la locurile de 

muncă din microîntreprinderi (1-9 

lucrători) 

Trim. I-IV 

2021 

840 controale 

9.  Introducerea și încurajarea formelor 

flexibile de muncă pentru a preveni 

evaziunea fiscală 

1. Campanie națională pentru 

verificarea modului de aplicare a 

prevederilor legale privind munca la 

domiciliu, telemunca, decalarea 

programului de lucru de către 

I.T.M. Covasna Trim. I-II 2021 420 controale 
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angajatorii cu un număr mai mare de 

50 de salariați. 

10.  Eficientizarea activităţii caselor de 

pensii  

1. Asigurarea unui serviciu public 

stabil, profesionist, transparent, 

eficient şi imparţial în interesul 

cetăţenilor 

C.J.P. Covasna 2021  

1.1 Eficientizarea activităţii de plată 

a pensiilor şi a altor drepturi de 

asigurări sociale 

1.2. Creşterea gradului de soluţionare 

a cererilor de înscriere la pensie şi a 

altor drepturi care se acordă 

beneficiarilor 

2021  

1.2. Revizuirea standardelor de timp 

pentru solutionarea unei cereri: 

reducerea timpului mediu de 

solutionare a cererilor de înscriere la 

pensie şi a altor drepturi care se 

acordă beneficiarilor 

2021 36,5 zile 

3. Reducerea numărului de 

contestaţii formulate împotriva 

deciziilor de pensii şi ale drepturilor 

prevăzute de legi speciale – 

îmbunătăţirea activităţii de verificare 

a deciziilor emise în vederea 

reducerii numărului de erori 

- acordarea de audienţe, în vederea 

clarificării unor aspect rezultate din 

neînţşelegerea reglementărilor în 

vigoare referitoare la stabilirea 

drepturilor 

2021  

11. Asistenţă socială îndreptată către nevoile 

reale ale beneficiarilor. Reforma marilor 

sisteme şi modernizarea statului 

1. Dezvoltarea unui sistem integrat 

de management al informaţiilor din 

domeniul asistenţei şi beneficiilor 

A.J.P.I.S. Covasna 2021  
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sociale 

1. 1. Utilizarea eficientă a fondurilor 

destinate plăţii beneficiilor de 

asistenţă socială - Plata la termen 

către beneficiarii drepturilor de 

beneficii de asistenţă socială 

A.J.P.I.S. Covasna  2021 53000 

beneficiari/lună 

1.2. Întărirea capacităţii de 

comunicare/răspuns la solicitările de 

informaţii ale  beneficiarilor – 

acordare de asistenţă şi consultanţă 

de specialitate privind drepturile de 

beneficii de asistenţă socială 

A.J.P.I.S. Covasna 2021 450 persoane/lună 

1.3. Asigurarea asistenţei protecţiei 

lucrătorilor migranţi – Acordarea 

beneficiilor familiale conform 

prevederilor Regulamentului (CE) nr. 

883/2004 privind coordonarea 

sistemelor de securitate sociala şi ale 

Regulamentului (CE) nr. 987/2009 

de stabilire a procedurii de punere în 

aplicare a Regulamentului nr. 

83/2004 

2021  25 formulare/lună 

1.4. Asigurarea îndrumării 

metodologice  a autorităţilor publice 

locale 

A.J.P.I.S. Covasna 2021  

- acordarea de asistenţă şi consultanţă 

de specialitate autorităţilor publice 

locale în vederea aplicării unitare a 

legislaţiei din domeniul social 

2021 45 UAT-uri 

- verificarea aplicării legislaţiei 

privind stabilirea şi punerea în plată a 

drepturilor de beneficia de aistenţă 

socială 

2021 550 verificări/lună 

- centralizarea situaţiilor transmise de 2021 45 situaţii/lună 
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primării referitoare la ajutorul social, 

ajutorul de încălzire, ajutoru de deces 

şi ajutorul de urgenţă 

1.5. Utilizarea subvenţiilor acordate 

din bugetul de stat conform Legii 

nr.34/1998 asociaţiilor şi fundaţiilor 

a.J.P.I.S. Covasna 2021  

- Verificarea lunară a modului 

privind acordarea serviciilor sociale 

şi a utilizării subvenţiei acordate de 

la bugetul de stat şi întocmirea 

rapoartelor 

9 rapoarte/lună 

- Analiza şi verificarea 

documentaţiilor transmise de 

furnizori în vederea decontării 

sumelor/întocmirea şi transmiterea 

situaţiilor 

3 decontări/lună 

1.6. Stabilirea măsurilor de protecţie 

socială pentru clientul vulnerabil din 

sistemul energetic – asigurarea 

decontărilor reprezentând ajutoare 

pentru încălzirea locuinţei/a 

ajutorului suplimentar pentru plata 

facturii la energie 

A.J.P.I.S. Covasna Sezon rece – 

noiembrie 

2020-martie 

2021 

5 decontări/sezon 

12.  Îmbunătăţirea procedurilor de realizare a 

inspecţiei sociale 

1. Utilizarea proceselor de control 

pentru descoperirea neregularităţilor. 

Întărirea capacităţii de intervenţie 

integrată – campanii de verificare a 

modului de acordare a beneficiilor de 

asistenţă social la primării/beneficiar 

şi identificarea situaţiilor în care s-au 

efectuat plăţi necuvenite solicitanţilor 

A.J.P.I.S. Covasna Conform plan 

anual de 

control 

1 campanie 

2. Controlul şi monitorizarea 

furnizorilor de servicii sociale 

publice şi private cu privire la 

1evaluare pe 

teren/lună 
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respectarea standardelor specifice de 

calitate, a standardelor de cost, 

precum şi a eficienţei şi performanţei 

acestora în acordarea serviciilor – 

efectuarea misiunilor de control în 

vederea acordării licenţierii 

13.  Verificarea aplicării măsurilor de 

promovare a accesibilizării mediului 

fizic şi informaţional pentru persoanele 

cu dizabilităţi 

1. Adaptarea mediului fizic, 

informaţional şi comunicaţional la 

nevoile persoanelor cu dizabilităţi – 

campanii de verificare a modului de 

respectare a prevederilor legale în 

domeniu de către instituţiile publice 

şi private 

A.J.P.I.S. Covasna Conform plan 

anual de 

control 

1 campanie 

14.  Colaborarea cu autorităţile locale pentru 

cunoaşterea serviciilor la nivelul 

comunităţilor şi pentru încurajarea 

accesării acestora 

1. Prevenirea instituţionalizării prin 

creşterea accesului beneficiarilor la 

servicii sociale primare 

D.G.A.S.P.C. Covasna 2021  

1.1. Sprijinirea metodologică şi 

îndrumarea autorităţilor locale în 

vederea realizării atribuţiilor în 

domeniul protecţiei sociale 

2021 2 

1.2. Acordarea de sprijin financiar 

pentru O.N.G.-uri care oferă servicii 

în centrele de zi pentru copii neglijaţi 

2021 1 

1.3. Acordarea de sprijin financiar 

pentru ONG-uri care oferă servicii 

sociale complexe în comunitate 

pentru copii şi familii cu risc 

social/defavorizaţi 

2021 1 

15. Urmărirea interesului copilului din 

sistemul de protecţie prin asigurarea 

unui viitor optim, bazat pe alternative de 

îngrijire  

1. Gestionarea eficientă a situaţiei 

copiilor părăsiţi în spitale 

D.G.A.S.P.C. Covasna Trimestrial 4 

1.1. Organizarea întâlnirilor de lucru 

cu reprezentanţii spitalelor, 

primăriilor şi altor instituţii 

D.G.A.S.P.C. Covasna   

1.2. Pregătirea unor asistenţi D.G.A.S.P.C. Covasna 2021 2 
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maternali profesionişti pentru 

primirea în regim de urgenţă a 

copiilor 

2. Promovarea adopţiei naţionale - 

Organizarea unor campanii de 

informare în mass-media, 

simpozioane, editare şi distribuire 

materiale informative 

D.G.A.S.P.C. Covasna 2021 1 campanie 

3. Accelerarea tranziţiei de la servicii 

de îngrijire rezidenţiale la servicii 

comunitare 

D.G.A.S.P.C. Covasna 2021  

3.1. Finalizarea închiderii Centrului 

de plasament nr. 6 Olteni 

2021  

3.2. Implementarea proiectului 

“Aproape de familie” – proiect 

pentru reducerea instituţionalizării 

copiilor din judeţul Covasna – 

termen finalizare 2022 

2021  

3.3. Implementarea poriectului 

“Team up” – Progres în calitatea 

îngrijirii alternative a copiilor – 

termen finalizare 2023 

2021  

3.4. Închiderea Centrului “Borosnyay 

Kamilla” Tg. secuiesc 

2021  

16. Facilitarea integrării socio-profesionale 

a tinerilor din sistemul de protecţie a 

copilului 

1. Consilierea şi îndrumarea în 

vederea integrării socioprofesionale a 

tinerilor care urmează să părăsească 

sistemul, în colaborare cu alte 

instituţii 

D.GA.S.P.C. Covasna 2021  

2. Implementarea proiectului “Casa 

noastră” 

2021  

17.   Combaterea violenţei domestice 1. Prevenirea violenţei în familie în 

vederea diminuării fenomenului, 

protecţia victimelor violenţei în 

D.G.A.S.P.C. Covasna 2021  
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familie şi responsabilizarea 

agresorilor 

1.1. Organizarea unor activităţi 

extracurriculare cu participarea 

specialiştilor în prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie în 

vederea conştientizării consecinţelor 

şi efectelor actelor de violenţă în 

familie 

2021 1 acţiune 

1.2. Elaborarea de către echipele 

intersectoriale locale (EIL), cu 

consultarea şi aprobarea structurilor 

consultative comunitare, a planurilor 

de acţiune judeţene în domeniu 

D.G.A.S.P.C. Covasna 2021 1  

1.3. Implementarea proicetului 

“Venus- Împreună pentru o viaţă în 

siguranţă” 

2021 1 

18.  Prevenirea şi combaterea traficului de 

persoane 

1. Organizarea de întâlniri ale echipei 

intersectoriale locale pentru 

prevenirea şi combaterea exploatării 

copiilor prin muncă 

EIL 2021  

 

CAP. SĂNĂTATE 
Nr. 

crt. 

 Direcţia de acţiune /Acţiunea Cine răspunde Termen de 

realizare 

Planificat a fi 

realizat pe anul 

2021 

1.  Investiţii în sănătate  1. Extinderea unităţii de primire 

urgenţe şi amenajare cale de acces 

ambulanţe la Spitalul Judeţean de 

urgenţă „Dr. Fogolyan Kristof” – Sf. 

Gheorghe, proiect prin POR-Axa 8 – 

val. totală 9.236.791 lei, termen 

finalizare 2022 

Consiliul Judeţean 

Covasna 

2021 40% 

2. Ameliorarea continuă a calităţii 1. Protejarea sănătăţii populaţiei D.S.P.Covasna prin 31.12.2021  
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serviciilor medicale şi îmbunătăţirea 

sănătăţii populaţiei 

împotriva principalelor boli 

transmisibile prevenite prin vaccinare 

compartimentele de 

specialitatea 

 1.1. Programul Naţional privind 

bolile transmisibile – campanii de 

vaccinare 

31.12.2021 3 microcampanii 

1.2. Vaccinarea antigripală a copiilor, 

pensionarilor şi persoanelor cu risc. 

Extinderea programului de imunizări 

prin introducerea de noi vaccinuri 

Vaccinare HPV 

31.12.2021 24 acţiuni de 

vaccinare 

12 acţiuni de 

vaccinare HPV 

2. Prevenirea îmbolnăvirirlor prin 

monitorizarea factorilor determinanţi 

din mediul de viaţă şi muncă 

2021  

2.1. Supravegherea epidemiologică a 

bolilor transmisibile 

D.S.P. Covasna 

Serviciul boli 

transmisibile 

31.12.2021 136 acţiuni 

2.2. Supravegherea calităţii apei, 

aerului, mediului, a colectivităţilor de 

tineri şi copii 

D.S.P. Covasna 2021 964 probe,  

autorizaţii sanitare de 

funcţionare, deşeuri 

medicale 

2.3. Acţiuni de control şi inspecţie 

sanitară în alimentaţia publică şi 

colectivă, alimentarea cu apă, 

gestionarea reziduurilor, colectivităţi 

de tineri şi copii, unităţi şcolare 

D.S.P. Covasna 

Compartimentul de 

control în sănătate 

publică 

2021 1880 controale 

2.4. Acţiuni de control în unităţi 

sanitare (cu şi fără paturi, 

laboratoare, centre transfuzii, 

cabinete medicale şi tehnică dentară 

2021 215 controale 

3. Asistenţă sanitară în mediul rural – 

susţinerea înfiinţării centrelor de 

permanneţă în mediul rural 

C.A.S. Covasna 2021  

3.  Prevenţie şi educaţie în sănătate 1. Implementarea Programelor 

Naţionale de Sănătate: 

D.S.P. Covasna prin 

compartimentele de 

31.12.2021  
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specialitate 

1.1 Programul Naţional privind bolile 

netransmisibile 

D.S.P. Covasna prin 

compartimentele de 

specialitate 

31.12.2021  

1.2.Programul Naţional de 

promovare a sănătăţii – Dezvoltarea 

programalor de educaţie sanitară şi a 

unui stil de viaţă sănătos 

 

1.3. Programul Naţional de sănătate a 

femeii şi copilului 

 

1.4. Programul Naţional de tratament 

în străinăttae 

 

1.5. Programul Naţional de asistenţă 

comunitară 

 

1.6. Programul Naţional privind 

evaluarea stării de sănătate a 

populaţiei în asistenţa medicală 

 

4.  Reconfigurarea sustenabilităţii şi 

asigurarea unor standarde de calitate şi 

siguranţă în sistemul de sănătate 

1. Stimularea creşterii calităţii 

sistemului de asistenţă medico-

sanitară prin intermediul mediatorilor 

şi asistenţilor comunitari 

D.S.P. Covasna 

Primării 

2021  

5.  Situarea pacientului în centrul sistemului 

de sănătate şi asigurarea accesului 

acestuia la servicii de sănătate la 

standarde europene. 

1. Contractarea serviciilor medicale 

şi farmaceutice pe baza principiilor 

necesităţii, posibilităţii şi acoperirii 

teritoriale, concomitent cu 

exercitarea controlului de calitate 

privind serviciile medicale şi 

farmaceutice oferite, având ca efect 

îmbunătăţirea stării de sănătate a 

populaţiei 

C.A.S. Covasna 2021  

6.  Asigurarea accesului pacienţilor la 

medicamente şi dezvoltarea sistemului 

de evaluare a tehnologiilor medicale în 

vederea utilizării medicamentelor 

inovative eficiente 

1.Garantarea accesibilităţii la 

medicamente compensate şi gratuite 

pe toată perioada anului 

C.A.S. Covasna 2021  

2. Continuarea şi îmbunătăţirea 

procesului introducerii în regim de 

C.N.A.S. 

M.S. 

2021  
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compensare a medicamentelor 

inovative 

 

CAP.  EDUCAŢIE 

Nr. 

crt. 
Obiectiv Direcția de acțiune /Acțiunea Cine răspunde 

Termen de 

realizare 

Planificat a fi 

realizat în anul 

2021 

Educația timpurie: Acces pentru toți copiii în creșe și grădinițe 

1. Acces pentru toți copiii în grădinițe 1. Organizarea stagiilor de formare a 

resursei umane din creșe și grădinițe 

CCD Covasna 

Inspectori școlari pentru 

învățământ preșcolar 

31.12.2021 
Nr. cadre didactice 

formate 

2. Dezvoltarea sistemului de servicii 

de educație timpurie, pentru copiii 

între 0 și 6 ani, prin curriculum 

adecvat și cadre didactice bine 

pregătite, dar și prin implicarea 

părinților 

Inspectori școlari 

educație timpurie 

Directori  

Responsabil rețea 

școlară 

30.09.2021 În Proiectul planului 

de școlarizare pentru 

anul școlar 2021-

2022 au fost 

prevăzute: 

Învățământ ante 

preșcolar: 17 grupe/ 

303 copii 

Învățământ 

preșcolar: 334 grupe/ 

6064 copii 

Învățământ primar și secundar: Servicii educaționale de calitate pentru toți elevii 

1. Creșterea accesului și participării la 

educație de calitate pentru toți copiii, 

indiferent de mediul de rezidență 

1. Oferirea pachetelor de servicii 

integrate pentru elevii cu risc crescut 

de abandon școlar și celor cu cerințe 

educaționale speciale: servicii de 

consiliere, cazare, servicii de masă, 

servicii medicale, servicii 

educaționale de sprijin, servicii 

sociale, acces la echipamente și 

resurse educaționale specifice pentru 

cei cu nevoi educaționale speciale 

sau cu diverse forme de dizabilitate 

Inspector pentru 

monitorizarea 

programelor privind 

accesul la educație 

Compartiment 

financiar-contabil 

31.12.2021 

Servicii 

educaționale/ Nr. 

beneficiari 
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etc 

2. Finanțarea unor pachete de sprijin 

pentru școlile din mediul rural și/sau 

din comunități dezavantajate, pentru 

a atrage cadre didactice motivate și 

pregătite care să asigure educație de 

calitate copiilor din aceste zone 

Ministerul Educației 

Compartiment 

financiar-contabil 

31.12.2021 

Nr. pachete de sprijin 

cf. programelor 

Ministerului 

Educației 

3. Continuarea programelor de sprijin 

financiar pentru familiile cu 

posibilități reduse, pentru asigurarea 

pachetului educațional: acordarea de 

tichete valorice, vouchere, ghiozdane 

și rechizite, din fonduri europene 

Compartiment 

financiar-contabil 

31.12.2021 Nr. pachete 

educaționale cf. 

programelor 

Ministerului 

Educației (cca. 4013 

beneficiari) 

4. Realizarea reformei curriculare și 

înnoirea tuturor manualelor, cu 

asigurarea concomitent a formei 

printate și digitale 

Inspectori școlari  

Directori 

31.12.2021 În total: 

- 490 titluri 

- 85.000 manuale 

5. Susținerea acelor politici 

educaționale extrașcolare și 

extracurriculare care, prin 

completarea programelor școlare 

aprobate, să asigure: educația pentru 

sănătate, educația civică, educația 

cultural artistică și științifică, 

educația ecologică, educația prin 

sport, educația rutieră etc., după cum 

urmează: 

Elaborarea bazei de date privind 

disciplina opțională „Educație pentru 

sănătate” 

Inspector școlar pentru 

educație permanentă și 

activități extrașcolare 

Reprezentanții I.P.J. 

Covasna 

 

31.12.2021 Cca. 1200 elevi 

 Elaborarea bazei de date privind 

disciplina opțională „Educație 

pentru mediu” 

31.12.2021 Cca. 300 elevi 
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 Organizarea unor activități în 

comun cu Poliția în domeniul 

educației rutiere 

31.12.2021 Cca. 75 activități 

 Organizarea etapei județene a 

Concursului național „Mesajul meu 

antidrog” 

31.12.2021 Cca. 20 de 

participanți 

 Proiecte naționale de prevenire a 

consumului de droguri realizate în 

parteneriat cu C.P.E.C.A. Covasna: 

„ABC-ul emoțiilor”, „Cum să 

creștem sănătoși”, „Eu și copilul 

meu”, „Necenzurat”; 

31.12.2021 Cca. 1000 de 

participanți (elevi și 

cadre didactice) 

 Prevenirea și combaterea violenței 

în școli.  

 Scăderea numărului cazurilor de 

violență din unitățile de învățământ 

31.12.2021 78 unități de 

învățământ cu 

personalitate juridică 

2. Scăderea ratei de părăsire timpurie a 

școlii până la nivelul mediu înregistrat 

în Uniunea Europeană 

1. Reducerea ratei de părăsire 

timpurie a sistemului educațional. 

Domeniul Curriculum și 

Inspecție Școlară 

(DCIS) 

Directori 

31.12.2021 
78 unități de 

învățământ cu 

personalitate juridică 

2. Asigurarea învățământului pentru 

grupurile dezavantajate  

DCIS  

Directori 

31.12.2021 605 de elevi 

certificați de SEOSP 

respectiv COSP 

beneficiari de 

certificate de 

orientare școlară și 

profesională și care 

beneficiază de 

servicii educaționale 

de sprijin/pentru care 

s-a elaborat PSI, PIP, 

adaptări curriculare 

de către cadrele 

didactice și 
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specialiști 

-20 de elevi cu CES 

admiși pe locurile 

alocate acestei 

categorii de elevi la 

licee respectiv școli 

profesionale; 

- 50 de elevi admiși 

pe locurile alocate 

elevilor de etnie 

romă la licee 

respectiv scoli 

profesionale; 

-5000 de elevi pentru 

care se asigură 

accesul la educația 

online (inclusiv prin 

distribuirea de 

dispozitive conectate 

la internet, prin 

programul Școala de 

acasă, monitorizarea 

și facilitarea 

participării acestora 

la activitățile 

educative etc.) 

3. Dezvoltarea unor programe de 

detecție timpurie și intervenție pentru 

copii în risc de abandon școlar. 

DCIS 

Directori 

Consilii locale (CL) 

Consiliul Jud. 

31.12.2021 Procent abandon 

școlar 

Statistici absenteism 

4. Crearea condițiilor optime de 

studiu pentru elevii cu cerințe 

speciale, prin adaptarea 

infrastructurii. 

Inspector școlar, 

Directori,  

CJRAE 

Consiliul Jud.(CJ) 

31.12.2021 78 unități de 

învățământ cu 

personalitate juridică 
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3. Scăderea semnificativă a ratei de 

analfabetism funcțional la copiii de 15 

ani, similară mediei europene, conform 

cifrelor furnizate de testele PISA 

1. Creșterea calității actului 

educațional, inclusiv prin realizarea 

evaluării periodice a unităților de 

învățământ.  

DCIS 

Directori 

Cadre didactice 

31.12.2021 78 unități de 

învățământ cu 

personalitate juridică 

2. Axarea în procesul de predare – 

învățare pe formarea celor opt 

competențe cheie europene 

DCIS Directori 31.12.2021 78 unități de 

învățământ cu 

personalitate juridică 

4.  Generalizarea programelor 

”afterschool” în unitățile de învățământ 

de stat și creșterea calității serviciilor 

oferite 

1. Generalizarea Programului – pilot 

de acordare a unui suport alimentar 

pentru preșcolarii și elevii din 150 

unități de învățământ preuniversitar 

de stat „Masă caldă” în școli 

Directori 

CL, CJ 

31.12.2021 3 unități de 

învățământ incluse în 

program, pe lângă 

cele trei deja incluse. 

2. Generalizarea programului Școală 

după Școală, cu includerea unor 

mecanisme de asigurare a calității 

pentru activitățile pedagogice, spre 

exemplu cele remediale 

Inspector școlar 

responsabil ȘDȘ,  

Directori 

Cadre didactice 

Parteneri 

CL 

CJ 

31.12.2021 Extinderea 

programului la 25 de 

școli din județ /Nr. 

beneficiari: 450 de 

elevi din 

învățământul primar 

și preșcolar; 

500 beneficiari ai 

tichetelor ȘDȘ 

acordate prin 

programul 

guvernamental 

3. Creșterea gradului de calificare, în 

vederea scăderii șomajului în rândul 

tinerilor, prin Programul A Doua 

Șansă - învățământ primar și 

secundar inferior.  

Inspector școlar 

responsabil ȘDȘ,  

Directori 

Cadre didactice 

Parteneri 

CL 

CJ 

31.12.2021 -250 de cursanți 

înscriși la 

continuarea/finalizarea 

învățământului 

obligatoriu prin 

Programul ADȘ la 

nivel primar și 

secundar-inferior (11 

grupe cu finanțare 

extrabugetară-proiect 
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POCU) 

-26 de cursanți 

înscriși în Programul 

ADȘ la nivel 

secundar inferior și 

încă 20 cursanți/2 

grupe cu finanțare 

ME) 

5.  Oferirea serviciilor de consiliere și 

orientare (inclusiv logopedie) pentru 

toți elevii 

1. Organizarea de programe 

educaționale în parteneriat cu 

reprezentanții societății civile sau cu 

reprezentanții I.P.J. pentru reducerea 

fenomenului de bullying din școli 

Inspector pentru 

educație permanentă 

Directori 

Autorități locale 

I.P.J. Covasna 

31.12.2021 1 program județean 

derulat 

2. Asigurarea de consiliere 

psihologică de calitate, în fiecare 

școală, tuturor elevilor ce au nevoie 

de acest lucru. 

CJRAE 31.12.2021 Nr. elevi 

consiliați:1550/an. 

6. Formarea cadrelor didactice în acord cu 

arhitectura curriculară și pentru 

integrarea tehnologiei în procesul 

educațional 

1. Focalizarea formării cadrelor 

didactice către dezvoltarea 

competențelor digitale și de realizare 

și utilizare a resurselor educaționale 

deschise 

 

 

 

Inspectori școlari 

CCD Covasna 

31.12.2021 

Nr. cadre didactice 

formate: 800 

2. Promovarea măsurilor care sprijină 

digitalizarea sistemului de educație 

Compartimentul 

informartizare 

Inspectori școlari 

Directori 

Cadre didactice 

31.12.2021 Proiecte depuse 

pentru achiziția de 

instrumente digitale:: 

POC: - proiect 

depus de IȘJ 

Covasna pentru 26 

de unități de 

învățământ cu 

personalitate juridică 
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- 26 de 

proiecte depuse de 

unități administrativ-

teritoriale/ unități de 

învățământ  

ROSE – dotarea 

liceelor 

3. Focalizarea pe utilizarea 

tehnologiilor IT pentru procesul de 

predare-învățare 

Inspectori școlari 

Directori 

Cadre didactice 

31.12.2021 78 unități de 

învățământ cu 

personalitate juridică 

4. Modernizarea procesului de 

predare-învățare cu ajutorul 

tehnologiilor informațiilor și 

comunicării, prin dotarea tuturor 

școlilor, cadrelor didactice și copiilor 

cu mijloace adecvate 

Compartimentul 

informatizare 

31.12.2021 78 unități de 

învățământ cu 

personalitate juridică 

7. Valorificarea evaluărilor naționale și a 

evaluărilor curente, în vederea 

realizării intervențiilor remediale 

pentru asigurarea progresului școlar 

1. Realizarea și aplicarea bateriilor de 

teste standardizate digitale în vederea 

orientării profesionale si vocaționale 

a tuturor elevilor 

CJAP Covasna 31.12.2021 

Nr. teste aplicate 

2. Organizarea și desfășurarea 

evaluării naționale a elevilor din 

clasele a II-a, a IV-a, a VI-a 

Conform deciziilor 31.12.2021 Cf. metodologiilor 

ME 

3. Organizarea și desfășurarea 

evaluării naționale a elevilor din 

clasa a VIII-a 

Comisia județeană 31.12.2021 Ponderea notelor/ 

mediilor de peste 

5,00 

4. Creșterea ratei de promovabilitate 

a examenului de Bacalaureat și a 

celei de tranziție către învățământul 

terțiar.  

Comisia județeană 31.12.2021 Procente de 

promovare în cele 

două sesiuni 

5. Evaluarea de proces prin inspecția 

școlară 

- Inspecție generală (frontală) 

DCIS 31.12.2021 

31.12.2021 

31.12.2021 

 

5 inspecții generale 

- Inspecție de revenire   3 inspecții de 
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revenire 

- Inspecții tematice teritoriale   9 inspecții tematice 

- Inspecții de specialitate   500 inspecții de 

specialitate 

- Inspecții de validare a raportului de 

autoevaluare 

  9 inspecții validare 

raport autoevaluare 

8. Realizarea și implementarea 

standardelor de evaluare la fiecare 

disciplină și an de studiu 

1. Realizarea evaluării complexe a 

copiilor la intrarea în sistemul de 

educație 

DCIS 31.12.2021 

Nr. copii evaluați 

2. Aplicarea prevederilor Legii 

educației naționale în privința 

predării limbii române pentru elevi 

care studiază în limbile minorităților 

naționale 

 31.12.2021 

70 unități de 

învățământ cu 

personalitate juridică 

3. Armonizarea abilităților cognitive 

și vocaționale ale elevilor și 

facilitarea dezvoltării competențelor 

în cele cinci tipuri de literații: 

literația citirii/comunicării, literația 

digitală, literația matematică, literația 

științifică și literația culturală 

DCIS 31.12.2021 

78 unități de 

învățământ cu 

personalitate juridică 

4. Dezvoltarea unui mecanism de 

monitorizare permanentă a evoluției 

educaționale a unui copil (situația 

școlară, evaluare psiho-socială și 

comportamentală, activități 

extracurriculare) și semnalizarea din 

timp a situațiilor cu risc de părăsire 

timpurie a școlii. 

31.12.2021 

78 unități de 

învățământ cu 

personalitate juridică 

9. Dezvoltarea unui sistem de identificare 

a ariilor de performanță ale elevilor și 

de sprijinire a celor cu abilități și 

talente deosebite pentru a atinge 

excelența 

1. Dezvoltarea și implementarea 

programelor de stimulare a 

performanței adresate elevilor cu 

potențial deosebit. Organizarea și 

desfășurarea olimpiadelor și 

Inspectori școlari 

Comisii de organizare și 

desfășurare 

31.12.2021 În funcție de evoluția 

pandemiei și 

calendarul ME 
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concursurilor școlare 

2. Desfășurarea activității Centrului 

Județean de Excelență 

CEX 31.12.2021 22 grupe/ 262 elevi – 

an școlar 2020-2021 

29 grupe/ 404 elevi – 

proiectat pentru anul 

școlar 2021-2022 

10. Creșterea puterii de decizie a 

consiliului de administrație prin 

implicarea acestuia în procesul de 

selecție al managementului instituției 

de învățământ 

1. Organizarea concursului pentru 

directori și directori adjuncți din 

unitățile de învățământ și limitarea 

practicii de delegare în interesul 

învățământului 

Inspector școlar general 31.12.2021 
Cf. Metodologiei/ 

instrucțiunilor ME 

Nr. directori înscriși/ 

promovați 

2. Aplicarea prevederilor 

metodologice stabilite de Ministerul 

Educației în privința creșterii puterii 

de decizie a consiliului de 

administrație prin implicarea acestuia 

în procesul de selecție al 

managementului instituției de 

învățământ 

Inspector școlar general 31.12.2021 

Cf. instrucțiunilor 

ME 

78 unități de 

învățământ cu 

personalitate juridică 

11. Creșterea calității învățământului în 

mediul rural prin realizarea consorțiilor 

școlare rurale prin acordarea unui cost 

standard per elev mărit celor ce 

fuzionează 

1. Crearea unor noi consorții școlare 

în mediul rural în vederea creșterii 

calității învățământului 

Responsabil rețea 

școală 

31.12.2021 Consorții școlare: 

1. Colegiul Național 

„Mihai Viteazul” 

Sf. Gheorghe și 

Școala Gimnazială 

„Avram Iancu” 

Covasna 

Liceul Teoretic 

„Mircea Eliade”, 

Liceul Tehnologic 

„Nicoale Bălcescu” 

și Școala Gimnazială 

„Mihail Sadoveanu” 

Înt. Buzăului 

12. Continuarea programelor de sprijin 1. Aplicarea unui sistem unitar la I.Ş.J.  31.12.2021  
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financiar pentru familiile cu posibilități 

reduse, pentru asigurarea pachetului 

educațional: acordarea de tichete 

valorice, vouchere, ghiozdane și 

rechizite, din fonduri europene 

nivel național de acordare a burselor 

pentru elevi fără discriminare în 

funcție resursele bugetare ale 

comunităților locale: 

 

1.1. Aplicarea programului „Bani de 

liceu” 

Compartiment 

financiar-contabil 

 94 beneficiari pe 

anul școlar 2020-

2021 , din care Licee 

teoretice 44, Licee 

tehnologice 40 și 

Licee vocaționale 10. 

1.2. Aplicarea programului „Bursă 

profesională” 

1527 beneficiari pe 

anul școlar 2020-

2021 

1.3. Aplicarea programului „Bursă de 

performanță” 

12 beneficiari 

estimați pe anul 

școlar 2020-2021 

1.4. Aplicarea programului „Bursă – 

românii de pretutindeni – Republica 

Moldova” 

12 beneficiari pe 

anul școlar 2020-

2021 

1.5 Aplicarea programului „Euro 

200”, ajutor financiar în vederea 

stimulării achiziționării de 

calculatoare  

31.12.2021 
188 beneficiari 1527 

beneficiari pe anul 

școlar 2020-2021 

1.6. Asigurare de rechizite pentru 

elevi 

I.Ş.J.  

Compartiment 

financiar-contabil 

31.12.2021 4013 beneficiari 

estimați pe anul 

școlar 2020-2021 

Învățământ profesional și vocațional: Rute profesionale și vocaționale pentru o societate emergentă 

1.  Dezvoltarea rutelor de educație 

profesională în regim dual la nivel 

secundar și terțiar 

1. Furnizarea competențelor practice 

pentru deschiderea unei afaceri – 

Programul Firma de exercițiu 

Unități de învățământ 

din județ 

IȘJ Covasna 

31.12.2021 Implementarea 

programului in 

liceele Berde Aron, 

C.Brancuși, Apor 

Peter, Baroti Szabo 

David si Korosi 

Csoma Sandor 

2. Reînființarea/modernizarea 

atelierelor școlare pentru 

învățământul profesional și cel 

Licee tehnologice din 

județ 

Inspector școlar pentru 

31.12.2021 Modernizare din 

eforturi proprii la 

Liceul Tehnologic 



 71 

tehnologic IPT ”Puskas Tivadar” si 

”Baroti Szabo 

David” 

2.  Extinderea programelor de tip dual 

până la 30% din totalul programelor de 

educație profesională 

1. Obținerea autorizației provizorii de 

funcționare pentru calificarea de 

”Confecționer tâmplărie din aluminiu 

si mase plastice”  

Liceul Tehnologic ”N. 

Bălcescu” Înt. Buzăului 

31.12.2021 Obținerea 

autorizației până la 

data de 31.05.2021 și 

obținerea avizului 

MEC pentru 

modificarea Planului 

de școlarizare 

3.  Revizuirea ofertei educaționale, a 

curriculumului și a programelor pentru 

ruta tehnologică și profesională, pentru 

meserii emergente de pe pieței muncii 

naționale și internaționale 

1. Includerea în oferta educațională a 

unei oferte de CDL centrate pe 

nevoile elevilor, comunității locale și 

pieței muncii 

Inspector I.P.T. 

Licee tehnologice 

Operatori economici 

31.12.2021 Implementarea CDL-

lor în toate cele 8 

licee tehnologice din 

județ 

4. Dezvoltarea centrelor de învățământ 

dual, corelate cu cerințele operatorilor 

economici din zona respectivă 

1. Realizarea de studii cu privire la 

nevoile agenților economici în ceea 

ce privește asigurarea cu personal 

calificat, precum și la inserția 

absolvenților pe piața muncii. 

Inspector I.P.T. 

Licee tehnologice 

Operatori economici 

31.12.2021 Acțiuni comune cu 

AJOFM, ASIMCOV, 

Clustere și cu 

Comitetul de 

Dezvoltare Locală în 

vederea identificării 

nevoilor de formare 

profesională în 

diferite domenii de 

bază din județul 

Covasna. Octombrie-

decembrie 2021. 

2. Fundamentarea planurilor de 

școlarizare și a finanțării pe domenii 

de studiu, în funcție de nevoile pieței 

muncii. 

Echipa ISJ Covasna, 

numită prin Decizie 

31.12.2021 Studii și analize în 

cadrul Comitetu-lui 

de Dezvoltare Locală 

în vederea 

identificării nevoilor 

de formare 

profesională în 
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diferite domenii de 

bază din județul 

Covasna. Octombrie-

decembrie 2021. 

3. Revalorizarea învățământului 

profesional și tehnic prin 

flexibilizarea sistemului – mai multe 

opțiuni de formare profesională 

pentru elevi, diferite tipuri de 

certificări care să asigure acces pe 

piața muncii și să asigure continuarea 

studiilor la niveluri superioare de 

calificare. 

Inspector I.P.T. 

Licee tehnologice 

Operatori economici 

31.12.2021 
Identificarea de către 

cele 8 licee 

tehnologice din județ 

împreună cu 

partenerii sociali a 

noi calificări cerute 

pe piața muncii. 

Octombrie 2021. 

4. Investiții în infrastructura 

educațională a școlilor din 

învățământul profesional și tehnic, 

prin dezvoltarea unor centre 

puternice de formare profesională, în 

acord cu dezvoltarea economică a 

zonei. 

Compartimentul 

investiții 

31.12.2021 2 licee tehnologice 

5.  Crearea unui sistem național de 

monitorizare a inserției absolvenților 

pe piața muncii sau a continuării 

studiilor într-o formă superioară de 

educație, prin interoperabilitatea 

sistemelor informatice din sectoare 

diferite de activitate (educație, muncă, 

finanțe etc) 

1. Dezvoltarea stagiilor de practică 

de specialitate/ internship. 

Licee tehnologice 

Operatori economici 

31.12.2021 Stagii de practică în 

cazul celor 8 licee 

tehnologice, realizate 

la operatorii 

economici cu care au 

încheiate Contracte-

Cadru. 

2. Realizarea de activități de 

orientare și consiliere pentru elevi și 

studenți, cu accent pe conștientizarea 

cerințelor pieței muncii. 

Licee tehnologice 

Operatori economici 

31.12.2021 Organizarea 

actiunilor: 

”Săptămâna 

meseriilor” și a 

”Târgului ofertelor 

educaționale” la 

nivelul municipiilor 



 73 

Sf.-Gheorghe, Tg.-

Secuiesc.  

Aprilie-mai 2021. 

Cariera didactică: Profesioniști în educație 

1.  Formarea cadrelor didactice pentru 

identificarea situațiilor de risc de 

abandon școlar și crearea 

instrumentelor necesare pentru 

gestionarea acestora 

1. Dezvoltarea sistemului de formare 

continuă, prin programe de formare 

adaptate cerințelor pieței muncii, 

relevante pentru nevoile de 

dezvoltare profesională a 

beneficiarilor, în condițiile instituirii 

unui sistem riguros de asigurare a 

calității 

Programe de formare din oferta 

proprie a CCD Covasna: 

Responsabili de 

program 

Formatori 

Director CCD 

31.12.2021 

 

 

1.1. Programe avizate MEC 150 cadre didactice 

formate 

1.2. Programe acreditate MEC 500 cadre didactice 

formate 

2.  Formarea specifică a cadrelor didactice 

pentru integrarea ȋn învățământul de 

masă a elevilor cu CES 

1. Dezvoltarea sistemului de formare 

continuă, prin programe de formare 

adaptate cerințelor pieței muncii, 

relevante pentru nevoile de 

dezvoltare profesională a 

beneficiarilor, în condițiile instituirii 

unui sistem riguros de asigurare a 

calității 

Programe de formare din oferta 

proprie a CCD Covasna: 

Responsabili de 

program 

Formatori 

Director CCD 

 

31.12.2021 

 

 

1.1. Programe avizate MEC 100 cadre didactice 

formate 

1.2. Programe acreditate MEC 100 cadre didactice 

formate 

3. Dezvoltarea unor mecanisme de 1. Derularea unor activități de 31.12.2021 Ateliere metodice 



 74 

monitorizare a impactului programelor 

de formare asupra calității procesului 

educațional 

monitorizare a impactului 

programelor de formare asupra 

calității procesului educațional prin 

intermediul atelierelor metodice, 

cercurilor pedagogice și activităților 

specifice derulate 

Cercuri pedagogice 

Activități specifice 

Managementul unităților de învățământ: Management profesionist în fiecare unitate de  învățământ 

1. Profesionalizarea managementului prin 

asigurarea accesului la programe de 

formare la nivel de master și la resurse 

de calitate pentru directorii unităților de 

învățământ și pentru aspiranții la 

cariera managerială 

1. Promovarea profesioniștilor în 

managementul educațional  

Inspector școlar general 

Inspector pentru 

management  

instituțional 

31.12.2021 78 unități de 

învățământ cu 

personalitate juridică 

2. Întărirea rolului managementului 

școlii, activitatea directorului 

trebuind să cuprindă toate aspectele 

vieții elevului, asigurându-se că toate 

demersurile personalului școlii sunt 

centrate pe elev și nevoile acestuia 

31.12.2021 78 unități de 

învățământ cu 

personalitate juridică 

3. Promovarea politicilor publice 

bazate pe realitățile sistemului, 

identificate în urma unor studii și 

analize. 

31.12.2021 78 unități de 

învățământ cu 

personalitate juridică 

2. Creșterea autonomiei unităților de 

învățământ atât în privința resursei 

umane, curriculumului la decizia 

elevului/ școlii/ comunității, cât și a 

managementului financiar, pe baza 

unor contracte de management cu 

indicatori măsurabili 

1. Respectarea principiului 

autonomiei și descentralizării în 

educație și a principiului 

responsabilității publice, și întărirea 

mecanismelor legale de funcționare a 

acestor principii, astfel încât să fie 

posibilă o mai bună gestionare a 

resurselor la nivel local. 

Inspector școlar general 

Inspector pentru 

management  

instituțional 

31.12.2021 78 unități de 

învățământ cu 

personalitate juridică 

2. Respectarea principiului dialogului 

social și transparentizarea activității 

instituțiilor din sistemul de educație 

31.12.2021 78 unități de 

învățământ cu 

personalitate juridică 

3. Digitalizarea proceselor de 

management și administrative la 

nivelul unităților de învățământ 

1. Transparentizarea managementului 

școlar prin publicarea pe pagina web a 

fiecărei unități de învățământ a tuturor 

Inspector școlar general 

Inspector pentru 

management  

31.12.2021 78 unități de 

învățământ cu 

personalitate juridică 
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preuniversitar documentelor de interes public 

(regulament intern, decizii CA, 

execuție bugetară, rapoarte, evaluări 

externe etc) 

instituțional 

2. Elaborarea documentelor 

manageriale în format electronic 

31.12.2021 78 unități de 

învățământ cu 

personalitate juridică 

4. Colaborarea cu administrațiile locale 

pentru rezolvarea integrală a situațiilor 

unităților de învățământ cu toalete în 

curte, fără acces la apă și canalizare sau 

fără internet 

1. Accesibilizarea tuturor spațiilor 

educaționale pentru copii cu CES sau 

diverse forme de handicap 

Compartimentul 

investiții 

31.12.2021 78 unități de 

învățământ cu 

personalitate juridică 

2. Clarificarea și simplificarea 

procedurilor cu privire la obținerea 

autorizațiilor sanitare și a avizelor ISU 

Ministerul educației 

Inspector școlar general 

31.12.2021 Scăderea cu 10 a 

numărului de clădiri 

care nu au obținut 

avizul ISU (de la 67 

la 57 de clădiri fără 

ASF sau aviz ISU) 

3. Crearea condițiilor necesare de 

confort, siguranță și securitate pentru 

toți copiii în școli, care să permită 

inclusiv obținerea autorizațiilor de 

funcționare (sanitară-ASF, ISU), în 

conformitate cu prevederile legale. 

Compartimentul 

investiții 

31.12.2021 78 unități de 

învățământ cu 

personalitate juridică 

5.  Identificarea și reabilitarea școlilor cu 

risc seismic sau cu vulnerabilități care 

afectează semnificativ procesul 

educațional 

Implicarea unităților de învățământ în 

programe/ proiecte finanțate din 

fonduri europene 

Inspector pentru 

proiecte educaționale 

31.12.2021 Nr. proiecte câștigate 

(în funcție de 

anunțarea 

rezultatelor) 
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CAP. TINERET ŞI SPORT 
Nr. 

crt. 

Obiectivul Direcţia de acţiune/Acţiunea Cine răspunde Termen de 

realizare 

Planificat a fi 

realizat pe anul 

2021 

TINERET 
1.  Implementarea strategiei naționale în 

domeniul politicii de tineret in anul 

2021, în vederea îndeplinirii strategiei 

pentru perioada 2021-2027 

1.1 Consolidarea sectorului de tineret 

în mediul rural şi susţinerea 

educatorilor, lucrătorilor de tineret, 

structurilor informale şi formale de 

reprezentare a tinerilor din mediul 

rural sau care oferă servicii acestora  

D.J.S.T. Covasna 

Compartiment tineret 

30.05. 2021 Organizarea 

proiectului 

„Lucrătorul de 

tineret. Conector al 

comunităţii” 

1.2. Susţinerea autorităţilor locale 

pentru adoptarea la nivel judeţean şi 

local a strategiilor de tineret în 

concordanţă cu strategia naţională de 

tineret, bazată pe nevoile locale –  

D.J.S.T. Covasna 

Compartiment tineret 

30.11.2021 Organizarea 

proiectului 

„Strategia de tineret 

a judeţului Covasna 

2021-2027” 

1.3. Facilitarea accesului tinerilor din 

mediul rural la o educaţie de calitate 

şi oportunităţi de dezvoltare 

personală profesională şi socială în 

limba maternă  

30.06.2021 Organizarea 

proiectului „No 

NEETS- ediţia a II-a 

1.4. Dezvoltarea conştientizării 

rolului lucrătorului de tineret în 

societate şi în rândul factorilor de 

decizie şi încurajarea generalizată a 

asumării acestui rol de cât mai mulţi 

membrii ai societăţii şi dezvoltarea 

instrumentelor de sprijin a activităţii 

acestora în linie cu concluziile celei 

de-a treia Convenţii Europene a 

Lucrătorilor de Tineret (Decembrie 

2020) şi cu Procesul de la Bonn 

lansat la finele acestui moment cheie  

30.07.2021 Organizarea 

proiectului 

„Lucrătorului de 

tineret. Roluri şi 

importanţa în 

dezvoltarea 

comunităţii” 

1.5. Sprijinirea înfiinţării de Consilii D.J.S.T. Covasna 30.08.2021 Organizarea 
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Consultative pe probleme de Tineret 

(mediul urban) cât şi Forumuri 

Locale de Tineret (rural) prin 

realizarea şi distribuirea unui 

standard de organizare şi funcţionare 

a consiliilor consultative pentru 

tineret cât şi a forumurilor locale, 

având la bază principiile bunei 

guvernări  

Compartiment tineret proiectului ”Tinerii 

în dialog cu 

autorităţile” 

1.6. Tinerii ca vectori de 

interculturalitate, inclusiv pentru 

tineri din diaspora sau care provin 

din comunităţi etnice (schimburi 

culturale, de experineţă şi bune 

practici, antreprenoriat, reconectarea 

la familiile din ţară, etc.) 

30.09.2021 Organizarea 

proiectului „Tinerii 

şi 

multuculturalitatea” 

2. 

 

 

Infrastrutură în domeniul tineretului 1. Dezvoltarea programului naţional 

de tabere sociale, tabere tematice şi 

naţionale prin dezvoltarea de 

programe tematice în cadrul acestor 

tipuri de tabere şi unde să se pună 

accent pe dezvoltarea personală şi 

profesională a tinerilor 

D.J.S.T. Covasna 

Compartiment tineret 

2021  

1.1. Organizarea taberei naţionale 

„Şcoala naţională de democraţie „ – 

ediţia a VI-a 

30.08.2021  

1.2. Organizarea taberei tematice 

„Citizen Science” – ediţia a VI-a 

15.07.2021  

1.3. Organizarea de tabere cu 

caracter social pentru preşcolarii, 

elevii şi studenţii cu handicap, 

împreună cu asistenţii personali sau 

asistenţii personali profesionişti din 

judeţ 

01.09.2021  
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SPORT 

1.  Sprijinirea sportului de performanţă 1. Promovarea sportului de 

performanţă – organizare etape locale 

şi judeţene, alte competiţii locale, 

judeţene, interjudeţene 

D.J.S.T. Covasna 

Cluburi sportive 

2021 40 acţiuni 

2.  Dezvoltarea sportului de masă 1. Organizare acţiuni şi activităţi 

proprii ale Direcţiei Judeţene de 

Sport şi Tineret Covasna 

D.J.S.T. Covasna 

Asociaţii sportive 

2021 43 acţiuni 

2. Organizare campionate şcolare 

etape locale şi judeţene 

2021 6 acţiuni 

 

CAP. CULTURĂ 
Nr. 

crt. 

Obiectivul Direcţia de acţiune/Acţiunea Cine răspunde Termen de 

realizare 

Planificat a fi 

realizat pe anul 

2021 

1.  Programul de salvgardare a fondurilor 

arhivistice 

1. Digitalizarea arhivelor culturale – 

pregătirea şi inventarierea arhivei 

pentru digitizare 

Direcţia Judeţeană 

pentru Cultură Covasna 

Compartimentul 

administraţie 

Trimestrial  

2.  Protejarea patrimoniului  1. Protejarea patrimoniului imobil Direcţia Judeţeană 

pentru Cultură Covasna 

Compartimentul 

monumente istorice 

Lunar  

- analiză documentaţii tehnice pentru 

aviz monumente istorice 

60 

- eliberare de avize specifice 60 

- actualizarea listei monumentelor 

istorice 

10 

2. Protejarea patrimoniului 

arheologic 

Direcţia Judeţeană 

pentru Cultură Covasna 

Compartimentul 

arheologic 

Lunar  

- control la siturile arheologice 5 

- eliberarea de avize de descărcare de 

sarcină arheologică 

Conform solicitărilor 

3. Studii de arheologie a peisajului în 

situri din epoca dacică menţionate în 

repertoriile arheologice din Estul 

transilvaniei – cercetări de teren  

Muzeul Naţional al 

Carpaţilor Răsăriteni 

2021  
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4. Protejarea patrimoniului mobil Direcţia Judeţeană 

pentru Cultură Covasna 

Compartimentul 

patrimoniu cultural 

mobil 

Trimestrial  

- control la instituţiile de culte 

religioase, persoanele fizice 

deţinătoare de patrimoniu mobil 

3 

5. Conservarea, restaurarea, clasarea 

şi evaluarea patrimoniului muzeal 

Muzeul Naţional al 

Carpaţilor Răsăriteni  

2021 5 

3. Educaţia prin cultură 1.Dezvoltarea educaţiei artistice şi 

culturale la nivelul învăţământului 

preuniversitar, precum şi cercetării 

ştiinţifice în domeniul patrimoniului 

la nivelul universitar 

Muzeul Naţional al 

Carpaţilor Răsăriteni 

2021 6 acţiuni 

1.1. Educaţie muzeală Muzeul Naţional al 

Carpaţilor Răsăriteni 

2021  

1.2. Manifestări ştiinţifice 2021 4 acţiuni 

 

CAP. XIII AFACERI INTERNE 

 
Nr. 

crt. 

Obiectiv  Direcţia de acţiune/Acţiunea Cine răspunde Termen de realizare Planificat a fi realizat 

pe anul 2021 

1.  Consolidarea capacităţii de 

intervenţie şi de reacţie a MAI, 

pentru impunerea respectării legii 

1. Creşterea gradului de siguranţă şi 

protecţie pentru cetăţeni 

Inspector şef  

I.J.J. „Gh. Doja” 

Covasna 

Şef serviciu 

Serviciul OSP 

2021  

1.1 Asigurarea eficienţei misiunilor 

de ordine şi siguranţă publică 

executate de către structurile I.J.J. 

Covasna 

  

- asigurarea măsurilor de ordine 

publică cu ocazia Zilei Maghiarilor 

de Pretutindeni 

12-15.03.2021  

- asigurarea măsurilor de ordine 

publică în zona lăcaşelor de cult pe 

timpul sărbătorilor pascale de rit 

ortodox/catolic 

03-04.04.2021 

02-04.05.2021 

 

- asigurarea măsurilor de ordine şi 

siguranţă publică pe timpul 

01.12.2021  
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sărbătoririi Zilei Naţionale a 

României 

1.2. Intensificarea activităţilor 

specifice prevenirii şi combaterii 

infracţiunilor stradale, a faptelor 

antisociale, în spaţiul public, în zona 

instituţiilor de învăţământ şi mediul 

rural 

I.J.J. „Gh. Doja” 

Covasna 

Şef serviciu 

Serviciul OSP 

Trim. I-IV 2021  

1.3. Menţinerea ordinii publice în 

zona staţiunilor Şugaş-Băi şi 

Covasna pe traseele turistice şi în 

zonele de agrement Reci şi Pădureni 

I.J.J. „Gh. Doja” 

Covasna 

Şef serviciu 

Serviciul OSP 

Şefi Post J. 

montan Şugaş-Băi 

şi Covasna 

Comandanţi 

detaşament  

Trim. I-IV 2021  

1.4. Asigurarea cadrului dispoziţional 

pentru planificarea, organizarea şi 

executarea misiunilor de ordine 

publică 

I.J.J. „Gh. Doja” 

Covasna 

Şef serviciu 

Serviciul OSP 

 

Trim. I-IV 2021  

1.5. Realizarea unei estimări 

judicioase a efectivelor necesare 

pentru executarea misiunilor în 

situaţia solicitării de efctive în sprijin 

sau pentru preluarea misiunilor 

Trim. I-IV 2021  

2. Asigurarea eficienţei activităţii de 

prevenire şi combatere a faptelor 

antisociale prin corelarea acţiunilor 

cu infracţionalitatea stradală 

înregistrată în analizele elaborate la 

nivel MAI şi judeţean 

I.J.J. „Gh. Doja” 

Covasna 

Şef serviciu 

Serviciul OSP 

Ofiţer PCFA 

Trim. I-IV 2021  

2.1. Coordonarea şi monitorizarea 

activităţilor de constatare/sancţionare 

Trim. I-IV 2021  
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a faptelor de natură 

penală/contravenţională, verificarea 

rapoartelor întocmite cu această 

ocazie, precum şi creşterea prezenţei 

în zonele publice cu potenţial 

criminogen, instituţii de învăţământ, 

mediul rural şi silvic 

2.2. Coordonarea, sprijinirea, 

îndrumarea şi desfăşurarea activităţii 

de punere în executare a mandatelor 

de aducere 

I.J.J. „Gh. Doja” 

Covasna 

Şef serviciu 

Serviciul OSP 

Ofiţer PCFA 

Trim. I-IV 2021  

2.3. Întocmirea de materiale privind 

activităţile desfăşurate pe linia 

prevenirii şi combaterii faptelor 

antisociale şi a rezultatelor obţinute 

(analize, informări, sinteze) 

Trim. I-IV 2021  

2.4 Desfăşurarea de activităţi 

preventiv-educative 

Trim. I-IV 2021 În fncţie de evoluţia 

situaţiei 

epidemiologice 

3. Eficientizarea activităţii de 

prevenire și combatere a 

infracţiunilor contra persoanei, a 

patrimoniului precum şi la regimul 

armelor, muniţiilor şi substanţelor 

periculoase. 

I.P.J. Covasna 2021  

3.1. Desfăşurarea de acţiuni în 

vederea prevenirii și combaterii 

infracţionalităţii contra persoanei şi 

patrimoniului  

2021  

3.2. Verificarea  implementării 

măsurilor dispuse în urma analizelor 

de risc la securitatea fizică, în 

vederea creșterii gradului de 

siguranță al obiectivelor și 

I.P.J. Covasna 

SOP 

2021  
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îmbunătăţirii calităţii serviciilor de 

pază şi monitorizare. 

3.3. Derularea de activităţi de 

investigare şi cercetare în cauzele 

penale privind infracţiuni de mare 

violenţă cu autori necunoscuţi 

I.P.J Covasna 

SIC 

2021  

3.4.Derularea de activităţi de 

investigare şi cercetare în cauzele 

penale privind infracţiuni de tâlhărie 

şi furt, în special a celor comise cu 

moduri de operare deosebite 

2021  

4. Menținerea unui climat 

corespunzător în domeniul armelor, 

muniţiilor şi substanţelor periculoase 

IPJ Covasna 

SAESP 

2021  

4.1. Derularea unor acţiuni la nivel 

naţional sau regional pentru 

combaterea infracţiunilor la regimul 

armelor şi muniţiilor, materiilor 

explozive şi substanţelor periculoase 

I.P.J. Covasna 

SAESP 

2021  

7. Prevenirea delincvenței juvenile - 

Creșterea gradului de conștientizare a 

beneficiarilor cu privire la formele de 

manifestare și consecințele 

comportamentelor delincvente 

I.P.J. Covasna 

B.A.P.C. 

2021  

8. Punerea în aplicare a Planului 

Național Comun de Acțiune  pentru 

creșterea gradului de siguranță a 

elevilor și a personalului didactic și 

prevenirea delincvenței juvenile în 

incinta și în zonele adiacente 

unităților de învățământ 

preuniversitar” și adaptarea 

prevederilor acestuia la 

particularitățile și specificul local. 

I.P.J. Covasna 2021  
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8.1. Realizarea unor analize privind 

activitățile desfășurate și rezultatele 

obținute pentru creșterea gradului de 

siguranță în incinta și în zonele 

adiacente unităților de învățământ 

preuniversitar 

I.P.J. Covasna 

B.S.Ş. 

2021  

8.2. Efectuarea de activități preventive 

şi de combatere a criminalităţii în zona 

instituţiilor de învăţământ 

preuniversitar 

I.P.J. Covasna 

S.O.P. 

2021  

9. Asigurarea unui climat optim 

privind problematica persoanelor 

dispărute - Derularea de activităţi de 

investigare şi cercetare în cazurile 

privind persoanele dispărute 

I.P.J. Covasna 

S.I.C.  

2021  

10. Eficientizarea activităților 

specifice domeniului violenței 

domestice 

I.P.J. Covasna 

S.O.P. 

2021  

10.1. Desfășurarea de activităţi de 

investigare şi cercetare în cauzele 

penale ce privesc violența domestică 

 

10.2. Elaborarea documentelor 

specifice în vederea emiterii 

ordinelor de protecție provizorii 

 

11. Implementarea prevederilor 

Planului comun de acțiune pentru 

prevenirea și combaterea faptelor 

ilegale din domeniul forestier și 

piscicol - Derularea unor acţiuni la 

nivel național sau regional pentru 

prevenirea şi combaterea tăierilor 

ilegale de arbori din fondul forestier 

şi a braconajului cinegetic 

I.P.J. Covasna 

S.O.P. 

2021  

12. Protejarea ecosistemelor naturale, I.P.J. Covasna 2021  
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prin prevenirea și combaterea 

delictelor silvice, braconajului și a 

pescuitului ilegal - Derularea unor 

acţiuni la nivel național sau regional 

pentru prevenirea şi combaterea 

braconajului cinegetic 

SAESP 

13. Asigurarea protecţiei 

patrimoniului cultural naţional -

Organizarea de acţiuni la nivel 

naţional, pentru identificarea şi 

recuperarea de bunuri culturale 

mobile care fac obiectul comerţului 

ilegal, pe linia protejării 

monumentelor istorice și a 

braconajului arheologic 

I.P.J. Covasna 

S.I.C. 

2021  

14. Creşterea calităţii serviciului de 

ordine şi siguranţă publică în 

beneficiul cetăţeanului,  prin 

asigurarea unui grad ridicat de 

siguranță a persoanelor și de 

protecție a patrimoniului - Reducerea 

numărului evenimentelor soldate cu 

daune de ordin material, asupra 

proprietății publice și private prin 

Desfășurarea de activităţi de 

investigare şi cercetare în cauzele 

penale ce au ca obiect infracțiuni 

contra patrimoniului 

I.P.J. Covasna 

S.O.P. 

2021  

15. Creşterea capacităţii de 

intervenţie şi a mobilităţii structurilor 

de ordine şi siguranţă publică, în 

vederea asigurării unei reacţii rapide 

şi eficace în cazul producerii unor 

situaţii de criză și la evenimentele 

I.P.J. Covasna 

 

2021  
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sesizate 

15.1. Îmbunătățirea timpului de 

intervenție la evenimentele sesizate 

prin S.N.U.A.U. 112 

I.P.J. Covasna 

S.O.P. 

2021  

15.2. Antrenarea structurilor/ 

unităților și subunităților de poliție în 

vederea trecerii în scurt timp la 

îndeplinirea misiunilor specifice cu 

întreaga capacitate operațională 

I.P.J. Covasna 

C.O. 

 

16. Creşterea nivelului de siguranţă 

rutieră, feroviară 

I.P.J. Covasna  

S.R.  

2021  

16.1. Organizarea de acțiuni pentru 

prevenirea și combaterea 

principalelor abateri care generează 

riscul rutier 

 

16.2. Îmbunătățirea siguranței rutiere, 

cu accent pe segmentul preventiv-

educativ 

 

16.3. Desfăşurarea de activităţi 

pentru prevenirea cazurilor de 

electrocutare în zona căii ferate – 

Campania „Selfie-ul nu ia like-uri, ia 

vieţi!” 

I.P.J. Covasna 

B.A.P.C,  

2021  

17. Prevenirea şi combaterea 

infracţionalităţii organizate şi 

transfrontaliere, destructurarea 

grupurilor/grupărilor infracţionale.  

I.P.J. Covasna 

S.I.C.  

2021  

17.1. Intensificarea acțiunilor 

comune la nivel național/ european 

cu structurile/ instituțiile/ autoritățile 

cu responsabilități în domeniu și 

asigurarea unui mediu propice pentru 

schimbul operativ de date și 

informații la nivel național, regional, 

2021  
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european și internațional 

17.2. Destructurarea grupărilor 

infracționale - Utilizarea 

modalităţilor calificate de 

documentare a grupărilor/ grupurilor 

infracționale cu preocupări 

infracționale în domeniile aflate în 

competența structurilor de 

investigare a criminalității economice 

I.P.J. Covasna 

S.I.C.E. 

2021  

17.3. Combaterea criminalității 

informatice - Eficientizarea 

activităților privind criminalitatea  

informatică 

I.P.J. Covasna 

S.I.C.  

2021  

2.  Adaptarea şi modernizarea 

instituţiilor MAI pentru a răspunde 

nevoilor cetăţenilor şi societăţii, într-

un sistem coerent, guvernat de 

principii şi responsabilitate 

1. Asigurarea climatului de legalitate 

a mediului de afaceri prin 

combaterea evaziunii fiscale, 

contrabandei, corupţiei, contrafacerii 

de mărfuri, a infracţiunilor din 

domeniul achiziţiilor publice precum 

şi prin protecţia intereselor financiare 

ale Uniunii Europene - Investigarea 

fenomenului de evaziune și fraudă 

fiscală și îmbunătățirea cooperării în 

domeniu 

I.P.J. Covasna 

S.I.C.E 

2021  

1.1. Organizarea de acțiuni pentru 

prevenirea și combaterea evaziunii 

fiscale 

2021  

1.2. Desfășurarea activităților de 

cercetare penală în dosarele ce 

privesc fapte de evaziune fiscală 

2021  

1.3. Asigurarea recuperării 

prejudiciului în dosarele ce privesc 

fapte de evaziune fiscală 

2021  

1.4. Constituirea de echipe comune și 2021  
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organizarea de acțiuni cu 

reprezentanții Direcțiilor Generale de 

Antifraudă Fiscală 

2. Investigarea contrabandei și a 

comerțului ilegal cu produse puternic 

accizate, în special cu țigarete și 

produse din tutun 

I.P.J. Covasna 

S.I.C.E.  

2021  

2.1. Organizarea de acțiuni pentru 

prevenirea și combaterea 

contrabandei 

2021  

2.2. Desfășurarea activităților de 

cercetare penală în dosarele ce 

privesc fapte de contrabandă 

2021  

2.3. Asigurarea recuperării 

prejudiciului în dosarele ce privesc 

fapte de contrabandă 

2021  

2.4. Constituirea de echipe comune și 

organizarea de acțiuni cu 

reprezentanții Direcției Generale a 

Vămilor 

2021  

3. Investigarea infracțiunilor de 

corupție conform competenței 

Poliției Române - Identificarea și 

cercetarea infracțiunilor de corupție 

I.P.J. Covasna 

S.I.C.E.  

2021  

4. Investigarea infracțiunilor la 

regimul achizițiilor publice, cu 

accent în domeniile sănătate, 

administrație publică și învățământ 

I.P.J. Covasna 

S.I.C.E.  

2021  

4.1. Organizarea de acțiuni pentru 

prevenirea și combaterea 

infracțiunilor la regimul achizițiilor 

publice 

2021  

4.2. Desfășurarea activităților de 

cercetare penală în dosarele ce 

2021  
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privesc fapte la regimul achizițiilor 

publice 

5. Eficientizarea activității de 

cercetare penală în domeniul 

infracționalității specifice 

drepturilor de proprietate 

intelectuală și îmbunătățirea 

cooperării în domeniu 

I.P.J. Covasna 

S.I.C.E.  

2021  

5.1. Desfășurarea de activități 

specifice pentru prevenirea și 

combaterea infracțiunilor la regimul 

proprietății industriale (contrafacere) 

2021  

5.2. Desfășurarea de activități 

specifice pentru prevenirea și 

combaterea infracțiunilor la regimul 

drepturilor de autor 

2021  

6. Prevenirea și combaterea tuturor 

formelor de criminalitate economico-

financiară care se manifestă în 

domeniul protecției mediului - 

Desfășurarea de activități specifice 

pentru prevenirea și combaterea 

infracționalității din domeniul 

protecției mediului 

I.P.J. Covasna 

S.I.C.E.  

2021  

7. Prevenirea și combaterea spălării 

banilor proveniți din infracțiuni 

economice și îmbunătățirea 

cooperării în domeniu  

I.P.J. Covasna 

S.I.C.E.  

2021  

7.1. Desfășurarea de activități 

specifice pentru prevenirea și 

combaterea infracționalității specifice 

domeniului spălării banilor 

2021  

7.2. Creșterea nivelului de 2021  
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recuperare/ asigurare a prejudiciilor - 

Desemnarea la nivelul fiecărei 

structuri de investigare a 

criminalității economice a cel puțin 

unui polițist cu atribuții pe linia 

investigațiilor financiare 

7.3. Creșterea nivelului de 

recuperare/ asigurare a prejudiciilor - 

Aplicarea măsurilor asigurătorii 

dispuse pentru recuperarea 

prejudiciilor 

2021  

8. Asigurarea respectării prevederilor 

legale cu privire la accesarea bazelor 

de date la nivelul I.G.P.R. pentru 

evitarea prejudicierii drepturilor 

fundamentale şi a vieţii private a 

persoanelor vizate. 

IPJ Covasna 

CPDCP 

2021  

8.1. Realizarea de activități privind 

verificarea legalității şi necesităţii 

interogărilor bazelor de date 

automate la care are acces personalul 

din cadrul operatorului şi a 

mecanismelor şi modalităţilor de 

prelucrare a datelor cu caracter 

personal. 

2021  

8.2. Desfășurarea de activități de 

instruire și pregătire a personalului în 

domeniul protecției datelor cu 

caracter personal 

2021  

3.  Implementarea unui sistem modern 

de recutare, formare şi evoluţie 

profesională a personalului MAI 

1.Ocuparea/ încadrarea funcțiilor de 

conducere și execuție vacante la 

nivel național 

IPJ Covasna 2021  

1.1. Organizarea concursurilor pentru 

ocuparea funcțiilor de conducere 

I.P.J. Covasna 

S.R.U. 

2021  
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aprobate de conducerea  

M.A.I./I.G.P.R 

1.2. Asigurarea măsurilor 

organizatorice și a celor privind 

încadrarea personalului în vederea 

repartizării și numirii în unitățile 

Poliției  Române a promoțiilor de 

ofițeri și agenți 

2021  

2. Operaționalizarea la nivelul I.P.J.  

Covasna a structurilor privind 

siguranța școlară prin 

încadrarea/pregătirea personalului 

specializat și asigurarea mijloacelor 

specifice desfășurării activității 

I.P.J. Covasna 

S.R.U.  

2021  

2.1. Asigurarea resurselor umane 

necesare operaționalizării structurilor 

de poliție siguranța școlară 

I.P.J. Covasna 

S.R.U. 

2021  

2.2. Pregătirea profesională a 

polițiștilor cu privire la cunoașterea 

cadrului normativ și la modul de 

acțiune și intervenție în materia 

protecției animalelor/ siguranță 

școlară 

 

2.3. Evaluarea stadiului 

operaționalizării structurilor nou 

înființate din punct al dotărilor 

logistice 

 

3. Eficientizarea reprezentării 

intereselor instituției în fața 

instanțelor de judecată și elaborarea/ 

actualizarea cadrului normativ 

specific Poliției Române potrivit 

realităților sociale și în conformitate 

cu actele normative emise la nivel 

I.P.J. Covasna 

Comp. juridic 

2021  
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european 

4. Întărirea imaginii Poliției Române 

prin conștientizarea respectării de 

către polițiști a eticii și deontologiei 

profesionale 

I.P.J. Covasna 

B.C.I.  

2021  

4.1. Desfășurarea cu celeritate a 

activităților specifice de verificare a 

sesizărilor ce vizează personalul 

Poliției Române în legătură cu 

exercitarea atribuțiilor de serviciu ori 

cu privire la încălcarea normelor de 

etică și deontologie profesională 

2021  

4.2. Desfășurarea activităților 

specifice de cercetare prealabilă a 

polițiștilor cu privire la încălcarea 

normelor de etică și deontologie 

profesională 

2021  

4.3. Desfășurarea unor activități de 

control pentru verificarea modului de 

realizare a atribuțiilor specifice de 

către structurile de poliție în vederea  

atingerii obiectivelor instituționale 

asumate 

2021  

4.4. Întocmirea documentației 

aferente cercetărilor administrative 

privind răspunderea materială a 

polițiștilor 

2021  

5. Prevenirea şi combaterea corupţiei 

la nivel instituțional - Dezvoltarea 

unor mecanisme eficiente de 

realizare a unor evaluări sistematice 

privind riscurile de corupţie în 

zonele considerate vulnerabile 

I.P.J. Covasna 

B.C.I. 

2021  

6. Implementarea unor programe de I.P.J. Covasna 2021  
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profilaxie psihologică Comp psihologic 

7. Îmbunătăţirea comunicării publice, 

interacţiunii cu mass-media, 

organizarea de campanii de 

comunicare publică 

IPJ Covasna 

Serviciul cabinet 

Comp relaţii 

publice 

2021  

8. Creşterea nivelului de pregătire – 

realizarea unui poligon de 

specialitate şi educaţie fizică pentru 

pregătirea serviciilor profesioniste 

pentru situaţii de urgenţă, SVSU şi 

SPSU de la nivelul judeţului 

I.J.S.U. Covasna 

 

2021  

9. Creşterea nivelului de pregătire 

profesională a personalului din cadrul 

autorităţilor adminitraţiei publice 

locale  

I.J.S.U. Covasna 

SPIRC 

2021  

9.1. Planificarea la cursuri 2021  

9.2. Convocări la nivel judeţean 2021  

9.3. Pregătire servicii profesioniste în 

comun cu personalul SVSU/SPSU 

2021  

9.4. Antrenamente de evacuare din 

unităţile şcolare 

2021  

4.  Conslidarea unui Sistem Integrat 

pentru Situaţii de Urgenţă 

1. Dezvoltarea continuă a 

capabilităţilor de răspuns în situaţii 

de urgenţă – realizarea de exerciţii la 

nivel de uniate/subunitate 

I.J.S.U. Covasna 

Centrul 

Operaţional 

2021  

 

          SUBPREFECT, 

    Cosmin BORICEAN 

 

         ŞEF SERVICIU,                                                                                                                                                                                                                                                                             

           Stroie Doina     

                                                                                                                                                                      Întocmit,                        

                                                                                                                                                               Goşu Monica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


