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PLANUL DE ACŢIUNI PE ANUL 2022 PENTRU REALIZAREA ÎN JUDEŢUL COVASNA A 
OBIECTIVELOR CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE 2021-2024 

 
I. MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI 

 
Nr. 

crt. 

Obiectivul/Direcţia de acţiune /Acţiunea Cine răspunde Termen de 

realizare 

Planificat a fi 

realizat pe anul 2022 

I. Modernizarea şi extinderea reţelelor de apă şi canal 

1. Construirea, modernizarea și extinderea 

rețelelor de apă și canalizare 

1. Construire reţea de canalizare 

menajeră în oraşul Covasna – sat 

Chiuruş (PNDL) 

Primăria oraş Covasna 31.12.2022 Finalizare procedură 

de achiziţie publică 

„Execuţie lucrări de 

construcţii”, demarare 

execuţie lucrări, 10 % 

finalizare execuţie 

lucrări de construcţii 

2. Înfiinţare reţea de alimentare şi 

apă uzată în localităţile Biborţeni şi 

Bodoş  

Primar oraş Baraolt 2022  

3. Înfiinţare reţea de alimentare şi 

apă uzată în localităţile Căpeni şi 

Micloşoara 

2022  

4. Reţea de canalizare menajeră în 

Racoşul de Sus, oraş Baraolt 

2022  

5. Extindere şi modernizare reţea de 

canalizare în oraşul Întorsura 

Buzăului 

Primar oraş Întorsura 

Buzăului 

Martie 2022 100% 

6. Racorduri reţea de canalizare sat 

Brădet, oraş Întorsura Buzăului 

31.12.2022 100% 

5. Apă şi canalizare sat Sărămaş, 

comuna Barcani 

Primar comuna Barcani 2022 100% 

6. Apă, canal în comuna Barcani – 

termen finalizare 2027 – program 

„Anghel Saligny” 

Primar comuna Barcani 2022 10% 

6. Reţea de apă potabilă şi canalizare Primar comuna Breţcu 2022 100% 
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localitatea Mărtănuş 

7. Întocmire studiu de fezabilitate 

înfiinţare reţele de apă potabilă şi 

canalizare, localitatea Oituz 

2022 100% 

8. Extindere reţea de canalizare în 

comuna Belin – termen finalizare 

2024 

Primar comuna Belin 2022  

9. Înfiinţare sistem de canalizare în 

satul Catalina prin Programul 

Naţional de Investiţii „Anghel 

Saligny” – termen finalizare 2028 

Primar comuna Catalina 2022  

10. Extindere reţeade apă- termen 

finalizare 2028 

2022  

11. Modernizarea şi extinderea 

reţelelor de apă şi canal comuna 

Cernat – termen finalizare 2024 

Primar comuna Cernat 2022  

12. Dezvoltarea infrastructurii de 

apă şi apă uzată în comunele Dalnic 

şi Cernat 

ADI Cernat-Dalnic 31.12.2022  

13. Alimentare cu apă a localităţii 

Lunca Mărcuşului şi canalizare 

menajeră a localităţii Lunca 

Mărcuşului 

Primăria Dobârlău 2022  

14. Alimentare cu apă, canalizare 

menajeră şi staţie de epurare în satul 

Valea Dobârlăului 

2022  

15. Extindere reţea de canalizare în 

sat Dobârlău 

2022  

16. Înfiinţare sistem de alimentare 

cu apă potabilă în comuna Moacşa, 

construire reţea de canalizare 

menajeră în loc. Pădureni, 

Primar comuna Moacşa 30.08.2022 100% 

17. Extinderea reţelei de apă potbilă 

şi a sistemului de canalizare în 

Primăria comunei Ozun  Proiect depus în 

cadrul programului 
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comuna Ozun Naţional de investiţii 

„Anghel Saligny” 

18. Extindere reţea de canalizare în 

satele Sita Buzăului şi Crasna 

Comuna Sita Buzăului 2022 90% 

19. Studiu de fezabilitate pentru 

înfiinţarea sistemului de canalizare 

în comuan Valea Mare 

Comuna Valea Mare 2022 Proiect depus în 

cadrul programului 

Naţional de investiţii 

„Anghel Saligny” 

20. Studiu de fezabilitate pentru 

înfiinţarea sistemului de alimentare 

cu apă în comuan valea Mare 

2022 Proiect depus în 

cadrul programului 

Naţional de investiţii 

„Anghel Saligny 

21. Construire, modernizare şi 

extindere reţele de apă şi canalizare 

comuna Zăbala – termen 2024  

Primar comuna Zăbala 2022  

II. Modernizarea drumurilor judeţene şi locale şi construirea unor noi drumuri acolo unde este necesar 

1.  Îmbunătăţirea infrastructurii de 

transport- drumuri judeţe şi comnale, 

reţea de străzi 

1. Modernizare DJ 121 A-DN 13 E 

– Boroşneu Mare-Valea Mare – 

întorsura Buzăului – Termen 

finalizare 2023 – Finanţare prin 

PNDL 

Consiliul Judeţean 

Covasna  

2022  

2. Reabilitare pod pe DJ 121A, km 

31+100 şi modernizare DJ 121 A 

Moacşa-Pădureni – termen finalizare 

2023 

 

3. Reabilitare pod pe DJ 121A – 

termen finalizare 2023, finanţare 

prin PNDL 

 

4. Înlocuire podeţ pe DJ 121A – 

termen finalizare 2022, finanţare 

prin PNDL 

 

5. Demolare pod vechi şi construire 

pod nou peste Pârâul Aita – termen 

finalizare 2023, finanţare prin PNDL 
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6. Modernizare str. Rozelor Primăria Sf. Gheorghe Trim. IV 2022 100% 

7. Modernizare str. Tancsis Mihaly Trim. IV 2022 100% 

8. Modernizare str. Soarelui Trim. IV 2022 100% 

9. Modernizare str. Salcâmilor (între 

străzile Stadionului şi Ghioceilor)- 

finalizare 2023 

2022 40% 

10. Modernizare str. Jozsef Attila, 

inclusiv reţele utilitare, etapa III- 

termen finalizare 2023 

2022 30% 

11. Modernizare str. Nouă – termen 

finalizare 2023 

2022 40% 

12. Modernizare str. Fântânii – 

termen finalizare 2023 

2022 40% 

13. Modernizare str. Mioriţei – 

termen finalizare 2023 

2022 40% 

14. Modernizare str. Textiliştilor- 

termen finalizare 2023 

2022 30% 

15. Modernizare str. Tutunului- 

termen finalizare 2023 

2022 30% 

16. Modernizare str. Malomgat- 

termen finalizare 2023 

2022 30% 

17. Modernizare str. Digului – 

termen finalizare 2023 

2022 30% 

18. Modernizare str. Irinyi Janos – 

termen finalizare 2023 

2022 30% 

19. Reabilitarea pasajului rurier 

situat pe str. Gabor Aron care 

subtraversează str. Libertăţii – 

termen 2023 

2022 30% 

20. Amenajare spaţii pietonale din 

inima oraşului – termen 2023 

2022 50% 

21. Parcare SMART Şugaş Băi Trim. III 2022 100% 

22. Modernizare str. Jokai Mor – 

termen finalizare 2024 

2022 10% 
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23. Modernizarea unor drumuri de 

interes local în oraşul Baraolt 

Primar oraş Baraolt 2022  

24. Modernizare drum principal în 

satul Racoşul de Sus (DC38) 

2022  

25. Reabilitare străzi oraş Covasna. 

Reabilitare sistem rutier şi canalizare 

pluvială străzile Podului, Plevnei, 

Butykak, Ady Endre, Bartok Bela, 

Mihai Eminescu, Luceafărului prin 

Progarmul „Anghel Saligny” 

Oraş Covasna 31.12.2022 Semnare contract 

finanţare 

Demarare şi finalizare 

procedură de achiziţie 

servicii de proiectare 

şi inginerie 

Elaborare proiect 

tehnic şi detalii de 

execuţie 

26. Reabilitarea infrastructurii 

rutiere în staţiunea balneoclimaterică 

Covasna – contract de finanţare nr. 

315/2017 – finalizare 2023 

2022 Finalizare execuţie 

lucrări de construcţii 

în procent de 70% 

27. Asfaltare şi modernizare drumuri 

de interes local oraş Întorsura 

Buzăului 

Primar oraş Întorsura 

Buzăului 

Iulie 2022 100% 

28. Amenajarea căilor de acces 

pietonal din oraşul Întorsura 

Buzăului prin reconstrucţia 

acostamentelor, trotuarelor şi 

sistemului de colectare şi dirijare a 

apelor pluviale 

31.12.2022 50% 

29. Modernizare drum comunal DC 

22 Barcani-Lădăuţi 

Îmbunătăţirea reţelei de străzi în 

comuna Barcani 

Primar comuna Barcani 2022 100% 

30. Asfaltare drumuri locale în 

comuna Barcani – termen finalizare 

2027 – Program „Anghel Saligny” 

Primar comuna Barcani 2022 10% 

31. Modernizare străzi în comuna 

Brateș 

Primarc omuna Brateş 31.12.2022 Încheiere contract de 

finanţare cu MDLPA 
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ca uramre a evaluării 

cererii de finanţare 

prin Programul 

„Anghel Saligny” 

32. Modernizare drumuri de interes 

local comuna Belin – termen 

finalizare 2024 (CNI) 

Primar comuna Belin 2022  

33. Lucrări pentru refacere străzi 

comunale şi drum forestier comuna 

Belin (buget de stat) 

2022  

34. Modernizare străzi în comuna 

Brăduţ, satele Filia, Brăduţ, 

Tălişoara şi Doboşeni – termen 

finalizare 2024 

Primar comuna Brăduţ 2022  

35. Modernizare DC 42 – termen 

finalizare 2024 

2022  

36. Modernizare străzi localitatea 

Breţcu şi Mărtănuş 

Primar comuna Breţcu 2022  

37. Modernizare DC 9 – termen 

finalizare 2028 

Primar comuna Catalina 2022 Proiect depus prin 

Programul Naţional 

de Investiţii „Anghel 

Saligny” 

38. Modernizare străzi în comuna 

Catalina – termen finalizare 2028 

2022 Proiect depus prin 

Programul Naţional 

de Investiţii 2Anghel 

Saligny” 

39. Modernizare străzi în comuna 

Catalina – etapa 2 

Primar comuna Catalina 31.12.2022  

40. Construire pod basculă în sat 

Hătuica  

31.12.2022  

41. Modernizare drumuri locale 

comuna Cernat 

Primar comuna Cernat 2022 100% 

42. Modernizare străzi în comuna 

Dalnic – etapa I – termen finalizare 

Primăria comunei 

Dalnic 

2022 50% 



 8 

2023 

43. Construire pod peste Râul 

Negru- termen finalizare 2023 

2022 40% 

44. Modernizare drumuri sat Valea 

dobârlăului 

Primăria comunei 

Dobârlău 

2022  

45. Modernizare drumuri sat Lunca 

Mărcuşului 

 

46. Modernizare drumuri sat Mărcuş 

şi sat Dobârlău 

 

47. Poduri şi punţi pietonale peste 

Pârâul Dobârlăiaş şi afluenţii săi 

 

48. Finalizarea investiţiei 

„Reabilitarea DC 7, km 0+000-

2+0000, DN 2D-Hilib şi pod pe DC 

7 km 1+250 peste Pârâul Ojdula 

Primăria comunei 

Ojdula 

31.12.2022  

49. Modernizare drumuri de interes 

local comuna Ozun 

Primăria comunei Ozun 

şi SC Valdek Impex 

SRL 

Iulie 2022 Terminare lucrări 

începute 

50. Modernizare drumuri de interes 

local în comuna Ozun – etapa II 

Comuna Ozun  Proiect depus în 

cadrul programului 

„Anghel Saligny” 

51. Modernizare drumuri de interes 

local în comuna Ozun – etapa III 

 Proiect depus în 

cadrul programului 

„Anghel Saligny” 

52. Modernizare DC 16 km 0+000-

6+800, Ozun (DJ103B)-Măgheruş 

(DC26), comuna Ozun 

Primăria comunei Ozun 

şi SC Valdek Impex 

SRL 

31.12.2022 Terminare lucrări 

53. Modernizare DC16A între DN11 

(Sântionlunca)-DC16 în comuna 

Ozun 

Primăria comunei Ozun 31.12.2022 Licitaţia lucrării 

54. Modernizare şi consolidare 

drumuri de interes local în comuna 

Reci 

Primar comuna Reci 31.12.2022 100% 

55. Modernizare drumuri de interes Primăria Sita Buzăului 31.12.2022 100% 
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local în comuna Sita Buzăului 

56. Modernizare drumuri judeţene – 

teren finalizare 2024 

Viceprimar comuna 

Valea Mare 

2022  

III. Modernizarea şi construirea unităţilor de învăţământ 

  1. Programul judeţean de dezvoltare 

a infrastructurii unităţilor de 

învăţământ preuniversitar – termen 

finalizare 2024 

Consiliul Judeţean 

Covasna 

31.12.2022  

2. Proiectare şi execuţie – 

Reabilitarea clădirii principale, 

cădire internat şi clădire veche (fosta 

tipografie „Jokai”) la Liceul Teoretic 

„Szekely Miko” – termen finalizare 

2023 

Primăria Sf. Gheorghe 2022 60% 

4. Reabilitarea clădirii principale, 

corp A-B, clădire bibliotecă la 

Clegiul Naţional „Mihai Viteazul” – 

termen finalizare 2024 

2022 30% 

5. Amenajare grădiniţă şi creşă 

Benedek Elek – str. Oltului nr. 19  

Trim. III 2022 9% 

6. Construirea unei grădiniţe în str. 

Borviz – termen 2024 

2022 20% 

7. Construire creşă pe str. Nicolae 

Iorga – termen 2024 

2022 10% 

8. Design Bank, reabilitare şi 

refuncţionalizare unitate 

administrativă ca centru de inovaţie- 

termen 2023 

2022 20% 

9. Construcţia, reabilitarea, 

modernizarea şi dotarea 

infrastructurii educaţionale din 

oraşul Barolt 

Primar oraş Baraolt 2022  

10. Extinderea clădirii Liceului 

Korosi Csoma Sandor – contract 

Oraş Covasna 31.12.2022 - finalizarea 

procedurii de 
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finanţare 3012/13.04.2018 (PNDL) achiziţie publică 

"Execuţie lucrări de 

construcţii" 

- demararea execuţiei 

lucrărilor; 

- prelungirea 

termenului de 

implementare până în 

2023; 

- execuţie lucrări de 

construcţii în procent 

de 10% 

11. Grădiniţă cu program prelungit 

în oraş Covasna – contract finanţare 

3285/02.05.2018 (PNDL) 

Oraş Covasna 31.12.2022 - finalizarea 

procedurii de 

achiziţie publică 

"Execuţie lucrări de 

construcţii" 

- demararea execuţiei 

lucrărilor; 

- 

prelungireatermenului 

de implementare până 

în 2023; 

- execuţie lucrări de 

construcţii în procent 

de 10% 

12. Reabilitare şi modernizare 

Şcoală Gimnazială Barcani 

Primar comuna Barcani 2022 100% 

13. Extindere, modernizare şi dotare 

Şcoală Primară Belin Vale – termen 

finalizare 2024 

Primar comuna Belin 2022  

14. Lucrări de reabilitare şi 

mansardare Şcoala cu clasele I-VIII 

în sat Belin 

2022  

15. Reabilitare grădiniţe şi şcoli Primar comuna Breţcu 2022 100% 
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comuna Breţcu 

16. Amenajare curte interioară 

Şcoala din comuna Btreţcu 

2022 100% 

17. Reabilitarea clădirii şcolii 

gimnaziale „Vegh Antal” Cernat 

Primar comuna Cernat 2022 100% 

18. Creşterea eficienţei energetice şi 

gestionarea inteligentă a energiei în 

clădirea Şcolii Gimnaziale „Bod 

Peter” din Cernat – termen finalizare 

2024 

2022 10% 

19. Implementarea proiectului 

„Construire grădiniţă cu program 

prelungit” 

Primăria comunei 

Ojdula 

2022 80% 

20. Reabilitarea şi modernizarea 

şcolii din localitatea Bicfalău” 

Primăria comunei Ozun 

SC Timişoreana SRL 

31.12.2022  

21. Construire grădiniţă cu program 

prelungit în comuna Ozun, sat 

Ozun- termen finalizare 2023 

Primăria comunei Ozun 

SC GrandTechnology 

Szstem SRL 

31.12.2022  

22. Reabilitare şi modernizare 

Şcoala Gimnazială Nicolae Russu 

comuan Sita Buzăului 

Primăria comunei Sita 

Buzăului 

31.12.2022 100% 

23. Consolidare şi reabilitare Şcoala 

Gimnazială nr. 3, comuna Sita 

Buzăului 

31.12.2022 100% 

IV. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate şi protecţie socială 

  1. Modernizarea şi 

refuncţionalizarea parţială 

Policlinica Baraolt 

Primar oraş Baraolt 2022  

2. Modernizarea serviciilor 

spitaliceşti la Spitalul Orăşenesc 

Baraolt prin construirea unei noi 

aripi 

  

3. Înfiinţare centru de asistenţă 

socială în comuna Ozun prin 

Comuna Ozun  Fază proiect tehnic 
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reabilitarea clădirii fostului Sfat 

popular al satului Lisnău 

V. Cadastrare sistematică 

  1. Reactualizare PUG oraş Întorsura 

Buzăului 

Primar oraş Întorsura 

Buzăului 

31.12.2022 100% 

2. Întabulare păduri şi păşuni 

domeniul public şi privat al oraşului 

Întorsura Buzăului  

31.12.2022 10% 

3. Realizare cadastru sistematic 

comuna Barcani – termen finalizare 

2027 

Primar comuna Barcani 31.12.2022 20% 

4. Contractare lucrări de cadastru 

sistematic la nivel UAT Brăduţ 

pentru înregistrarea în cadastru şi în 

cartea funciară a planurilor de 

parcelare – termen finalizare 2024 

Primar comuna Brăduţ 31.12.2022  

5. Actualizare PUG comuna Breţcu 

– termen finalizare 2023 

Primar comuna Breţcu 31.12.2022  

5. Realizarea lucrărilor de 

înregistrare sistematică în sectoare 

cadastrale de pe raza UAT comuna 

Breţcu în vederea înscrierii 

imobilelor în cartea funciară – 

termen finalizare 2024 

Primar comuna Breţcu 2022  

6. Realizarea cadastrului sistematic Primar comuna Cernat 2022  

6. Realizarea cadastrului sistematic 

în comuna Valea Mare – termen 

finalizare 2023 

Primăria comuna Valea 

Mare 

31.12.2022  

VI. Construire de infrastructură sportivă 

  1. Implementare program judeţean 

de reabilitare a bazelor sportive – 

mediul rural 

Consiliul Judeţean 

Covasna 

31.12.2022  

2. Actualizarea lucrărilor 

neexecutate şi asigurarea utilităţilor 

Primăria Sf. Gheorghe 2022 50% 
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la compelx multifuncţional, 

Stadionul Mic – termen 2024 

3. Amenajare Skate Park – termen 

2023 

2022 30% 

4. Construire bazin de înot didactic 

şi agrement, localitatea Baraolt 

Primar oraş Baraolt 2022  

5. Construire bază sportivă Tip I, 

oraş Covasna, DN13E, km 61+650-

61+810 (CNI) 

Oraş Covasna 31.12.2022 - demarare execuţie 

lucrări de construcţii 

- finalizare execuţie 

lucrări 100% 

6. Construire sală de sport cu tribună 

180 locuri, oraş Covasna, DN13E, 

km 61+650-61+810 (CNI) 

31.12.2022 - finalizare procedură 

achiziţie publică 

„Proiectare şi 

execuţie lucrări de 

construcţii” 

- demarare execuţie 

lucrări de construcţii 

- finalizare execuţie 

lucrări 80% 

7. Construire bazin de înot oraş 

Întorsura Buzăului, str. Gheorghe 

Doja (CNI) 

Primar oraş Întorsura 

Buzăului 

31.12.2022 60% 

8. Construire complex sportiv în 

comuna Valea Mare (CNI) 

Primăria comuna Valea 

Mare 

2022 Proiect depus şi aflat 

pe lista de sinteză la 

CNI 

Întocmire SF 

9. Construire sală de sport- termen 

finalizare 2024 

Primar comuna Brăduţ 2022  

VII. Extinderea şi modenizrea reţelelor de gaze naturale 

  1. Extindere reţea de distribuţie gaze 

naturale în comuna Breţcu, loc. 

Breţcu şi Mărtănuş 

Primar comuna Breţcu 2022  

2. Executare proiect tehnic 

înfiinţarea reţelei inteligente de 

distribuţie a gazelor naturale, 

Primăria comunei Ozun 2022  
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branşamente şi alimentare cu gaze 

naturale în comuna Ozun – termen 

finalizare 2023 

VIII. Reabilitarea energetică a clădirilor 

  1. Creşterea eficienţei energetice a 

clădirii Şcolii Generale Gaal Mozes 

din oraşul Baraolt 

Primar oraş Baraolt 2022  

2. Reabilitare energetică Şcoala 

Gimnazială Lădăuţi  

Primar comuna Barcani 2022 100% 

3. Reabilitare sediu clădire Primăria 

Brateş 24366-C1, centrală termică 

24366-C2 

Primar comuna Brateş 2022 Încheiere contract 

finanţare 

4. Creşterea eficienţei energetice 

Şcolii Primare din localitatea 

Mărtănuş, com. Breţcu 

Primar comuna Breţcu 2022  

5. Creşterea eficienţei energetice şi 

gestionarea inteligentă a energiei în 

clădirea Şcolii Gimnaziale „Bod 

Peter” din Cernat – termen finalizare 

2024 

Primăria comunei 

Cernat 

2022 10% 

IX. Cosntruirea de locuinţe pentru tineri, specialişti în sănătate, învăţământ şi alte categorii socioprofesionale prin ANL 

  1. Locuinţe pentru tineri destinate 

închirierii, oraş Covasna, str. Ignacz 

Rozsa, nr. 2 – finanţat şi 

implementat prin ANL – termen 

finalizare 2023 

Oraş Covasna 2022 - finalizare procedură 

achiziţie publică 

„Proiectare şi 

execuţie lucrări de 

cosntrucţii 

- demarare execuţie 

lucrări de construcţii 

- finalizare execuţie 

lucrări de construcţii 

în procent de 50% 

X. Dezvoltare urbană sustenabilă şi de valorificare a resurselor de patrimoniu 

  1. Plan de Mobilitate Urbană 

Durabilă a oraşului Covasna 2021-

2027 (P.M.U.D.) 

Oraş Covasna 30.06.2022 - finalizarea 

documentaţiei 

- aprobarea 
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documentaţei prin 

H.C.L. 

2. Strategia Integrată de Dezvoltare 

Urbană 2021-2027 (S.I.D.U.) 

30.06.2022 finalizarea 

documentaţiei 

- aprobarea 

documentaţiei prin 

H.C.L. 

3. Realizare Plan de Mobilitate 

Urbană oraş Întorsura Buzăului 

Primar oraş Întorsura 

Buzăului 

31.12.2022  

XI. Cadastru şi publicitate imobiliară 

  1. Verificarea şi recepţia 

documentaţiilor cadastrale în 

vederea înscrierii în cartea funciară 

O.C.P.I. Covasna  

Compartiment cadastru 

31.12.2022  

2. Avizarea, verificarea şi recepţia 

după caz, a lucrărilor de specialitate 

31.12.2022  

3. Avizarea şi monitorizarea 

activităţii de scoatere definitivă sau 

temporară a terenurilor din circuitul 

agricol, conform prevederilor legale 

31.12.2022  

4. Monitorizarea şi evidenţa tuturor 

schimbărilor categoriilor de 

folosinţă ale terenurilor agricole şi 

neagricole la nivelul teritoriului 

administrativ al judeţului 

31.12.2022  

5. 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 

31.12.2022  

6. Coordonarea măsurătorilor pentru 

punerea în posesie a titularilor 

prevăzuţi de legile fondului funciar 

– campanii de informare, 

O.C.P.I. Covasna  

Compartiment cadastru 

31.12.2022  
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consultanţă tehbnică de specialitate 

7. Completarea, modificarea, 

inventarierea şi arhivarea digitală a 

titlurilor de proprietate emise de 

Comisia Judeţeană cu ajutorul 

apliaţiei DDAPT 

31.12.2022  

8. Înscrierea în cărţile funciare a 

actelor juridice constitutive, 

translative, declarative 

O.C.P.I. Covasna 

Compartiment 

publicitate imobiliară 

31.12.2022  

9. 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  

31.12.2022  

10. Asigurarea înscrierii altor 

raporturi juridice, drepturi personale, 

interdicţii, incapacităţi şi litigii 

judiciare în legătură cu bunul imobil 

31.12.2022  

11. Asigurarea înscrierii căilor de 

atac împotriva înregistrărilor de 

carte funciară 

31.12.2022  

12. 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 

31.12.2022  

XII. Administraţie publică     

1. Debirocratizare şi simplificare 

administrativă 

1. Digitalizarea serviciilor publice 

din administraţie 

Primării, servicii 

publice deconcentrate 

2022  
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II. MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 
Nr. 

crt. 

Obiectiv/ Direcţia de acţiune Acţiunea Cine răspunde Termen de 

realizare 

Planificat a fi 

realizat pe anul 

2022 

I. Reforma finanţelor publice  

1.  Creşterea eficienţei finanţelor publice şi 

îmbunătăţirea perspectivelor de atingere a 

obiectivelor bugetare 

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.  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 

(procent) 

 

1.2. Soluţionare e-mailuri în 

maximum 20 zile F34 (procent) 

 

1.3. Soluţionări solicitări primite de  
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la jurnalişti F87 (procent) 

II. Fiscalitate 

1. Creşterea eficacităţii adminsitraţiei fiscale 

prin creşterea gradului de colectare a 

veniturilor publice 

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 

şi comercializarea produselor 

accizabile 

60 controale 

2.  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. Gradul de soluţionare în termen 

a deconturilor negative de TVA cu 

opţiune de rambursare (numeric) 

F4a 

 

1.2. Gradul de soluţionare în termen 

a deconturilor negative de TVA cu 

opţiune de rambursare (valoric) F4b 

 

3.  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. Gradul de soluţionare în termen 

a cererilor de înregistrare în scopuri 

de TVA în urma evaluării riscului 

fiscal al persoanelor impozabile, 

potrivit prevederilor legale în 

vigoare F30 

31.12.2022  
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1.2. Solicitarea de informaţii pe 

linie de impozite directe soluţionate 

în termen, din totalul de solicitări 

primite din UE/NonUE F31 

31.12.2022  

1.3. Solicitarea de informaţii pe 

linie de TVA soluţionate în termen 

din totalul de solictări primite din 

UE F32 

31.12.2022  

4.  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 (sume 

stabilite suplimentar pe un 

inspector) 

 

1.2. Inspecţii fiscale la contribuabili 

persoane fizice F15 (sume stabilite 

suplimentar pe un inspector) 

 

1.3. Inspecţii fiscale la contribuabili 

persoane juridice F12 (număr 

inspecţii efectuate de un inspector) 

 

1.4. Inspecţii fiscale la contribuabili 

persoane fizice F13 (număr inspecţii 

efectuate de un inspector) 

 

1.5. Efectuarea de verificări la 

contribuabili persoane juridice F19  

(nr. verificări/inspector) 

 

1.6. Efectuarea de verificări la 

contribuabili persoane fizice F20 

(nr. verificări/inspector)  

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 
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F18 (nr. controale/inspector) 

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 (sume 

stabilite suplimentar pe un 

inspector) 

 

1.10. Inspecţii fiscale la 

contribuabili persoane fizice F22 

(sume stabilite suplimentar pe un 

inspector) 

 

 

 

III. MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII  

 
Nr. 

crt. 

Obiectiv/ Direcţia de acţiune  Acţiunea Cine răspunde Termen de 

realizare 

Planificat a fi 

realizat pe anul 

2022 

I.  Creşterea calităţii infrastructurii de transport rutier 

1.  Creşterea calităţii infrastucturii 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 

2022  

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 

2022 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 

2022 Întocmire PAC şi 

obţinere AC 

II. Dezvoltarea infrastructurii rutiere 

1.  Dezvoltarea, modernizarea şi 

digitalizarea infrastructurii rutiere prin 

1. Demararea unor proiecte noi de 

investiţii prin programul de 

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

D.R.D.P. Braşov 

2022 

 

Elaborare SF 
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accelerarea programelor de investiţii cu 

impact asupra creşterii gradului de 

absorbţie a fondurilor europene 

nerambursabile alocate prin Programul 

Operaţional de Infrastructură Mare 

(POIM) 2014-2020, Programul 

Operaţional de Transport (POT) 2021-

2027 şi Programul naţional de reformă şi 

rezilienţă prin realizarea proiectelor  

obiectivelor de autostrăzi şi drumuri 

expres incluse în respectivele programe 

construcţie autostrăzi şi drumuri 

expres – Autostrada A13 Braşov-

Bacău 

Termen predare SF - 2023 

Termen finalizare 2027 

SDN Sf. Gheorghe 

2. Imlelmentare program construcţie 

variante de ocolire în perioada 2021-

2024 – Varianta ocolitoare Sf. 

Gheorghe 

Termen finalizare 2024 

2022 Acord contractual 

proiectare şi execuţie 

lucrări 

 

 

IV. MINISTERUL INVESTIŢIILOR ŞI PROIECTELOR EUROPENE 

 
Nr. 

crt. 

Obiectiv/ Direcţia de acţiune Acţiunea Cine răspunde Termen de 

realizare 

Planificat a fi 

realizat pe anul 

2022 

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 

2022 35% 

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 

2022 85% 

1.3. Înfiinţarea de întreprinderi 2022 20% 
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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 

Termen finalizare: 2023 

1.4. Extindere, supraetajare şi 

modernizare Şc. Gimnazială Specială 

din Sf. Gheorghe – proiect prin POR- 

Axa 10 

Val. totală: 27.050.000 lei 

Termen finalizare: 2024 

2022 5% 

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 

2022 100% 

1.6. Reabilitare drum judeţean 

„Interjud Covasna-Harghita” tronson 

Covasna DJ 131 km 22+380-

38+621” – termen finalizare 2023, 

finanţare prin POR 2014-2020 

Consiliul Judeţean 

Covasna 

2022 50% 

1.7. Reabilitare drum judeţean 

„Interjud Covasna-Braşov” de la DN 

12 la DN 13 prin Malnaş Băi, 

Baraolt, Augustin şi Măieruş – 

tronson Covasna – termen finalizare 

2023, finanţare prin POR 2014-2020 

2022 60% 

1.8. Proiectare şi instalare sistem de 

alarmă pentru înregistrare nivel de 

oxigen – proiect prin POIM 2014-

2020, Val. totală de 400.000 lei 

2022 100% 
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1.9. 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 2022 100% 

1.10. 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 

2022 70% 

1.11. Creşterea calităţii arhitectural-

ambientale şi reabilitare termică 

Grădiniţa cu Program Prelungit 

„Gulliver” Sf. Gheorghe - execuţie 

lucrări finanţate din fonduri europene 

prin POR – termen 2023 

2022 100% 

1.12. Creşterea calităţii arhitectural-

ambientale şi reabilitare termică la 

Şc. Gimnazială „Godri Ferenc”, 

Grădiniţa cu Program Prelungit 

„Arvacska” – termen 2023 

2022 50% 

1.13. Reconversia şi 

refuncţionalizarea terenului în jurul 

lacului din Cartierul Gării- execuţie 

lucrări finanţate din fonduri europene 

prin POR 

Primăria Sf. Gheorghe Trim. IV 2022 100% 

1.14. Amenajare parc – cartierul 

Ciucului - execuţie lucrări finanţate 

din fonduri europene prin POR 

Trim. III 2022 100% 

1.15. Amenajare terenuri de sport – 

Cartierul Ciucului - execuţie lucrări 

finanţate din fonduri europene prin 

Trim. IV 2022 100% 
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POR 

1.16. Amenajare terenuri de sport – 

Câmpul Frumos - execuţie lucrări 

finanţate din fonduri europene prin 

POR 

Trim. IV 2022 100% 

1.17. 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 100% 

1.18. Construire grădiniţă şi creşă – 

Câmpul Frumos - execuţie lucrări 

finanţate din fonduri europene prin 

POR, termen finalizare Trim. III 

2023 

Primăria Sf. Gheorghe 2022 30% 

1.19. Reabilitarea şi extinderea 

Grădiniţei cu Program Prelungit 

„Korosi Csoma Sandor” - execuţie 

lucrări finanţate din fonduri europene 

prin POR 

Trim. III 2022 100% 

1.20. Sistematizarea verticală la 

Liceul Tehnologic Economic 

Adminstrativ „Berde Aron” - 

execuţie lucrări finanţate din fonduri 

europene prin POR 

Trim. III 2022 100% 

1.21. Extinderea reţelei de alimentare 

cu apă potabilă şi de canalizare 

menajeră în zonele marginalizate ale 

cartierului Orko 

Primăria Sf. Gheorghe Trim. IV 2022 100% 

1.22. Lucrări de reabilitare termică a 

blocului de locuinţe strada Godri 

Ferenc, Bl. 5, Sc. A,B,C,D,E – 

termen finalizare 2023 

2022 40% 
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1.23. Lucrări de reabilitare termică a 

blocului de locuinţe str. Kriza Janos, 

Nr. 3 – termen finalizare 2023  

2022 40% 

1.24. Lucrări de reabilitare termică a 

blocului de locuinţe Str. Libertăţii, 

Bl. 7, Sc. A,B – termen finalizare 

2023 

2022 40% 

1.25. Modernizarea transportului în 

comun prin achiziţionarea de 

autobuze electrice – termen finalizare 

2023 

2022 40% 

1.26. Dezvolatrea reţelei de piste 

dedicate circulaţiei bicicletelor (Pistă 

pe dig Olt) – termen finalizare 2023 

2022 40% 

1.27. Reabilitare şi amenajare cale de 

rulare a infrastructurii rutiere pe care 

circulă transportul public – termen 

finalizare 2023 

2022 40% 

1.28. Realizare infrastructură de 

traversare a Râului Olt dedicată 

mijloacelor alternative de mobilitate 

– pietonal şi cu bicicleta (Str. Mică-

Str. Lalelei) – termen finalizare 2023 

2022 40% 

1.29. Modernizarea transportului în 

comun prin construirea unui depou 

pentru vehiculele de transport public 

– termen 2023 

Primăria Sf. Gheorghe 2022 40% 

1.30. Reabilitare staţie de capăt şi 

modernizarea staţiilor de autobuz pe 

traseul de transport public – termen 

2023 

2022 40% 

1.31. Modernizarea transportului în 

comun prin implementare sistem de 

management 

informatizat+Impelmentare sisteme 

2022 40% 
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de management al traficului – termen 

2023 

1.32. Realizare terminal de transport 

public urban/judeţean/interjudeţean – 

termen 2023 

2022 40% 

1.33. Construire centru comunitar 

integrat Orko – termen 2023 

2022 40% 

1.34. Construirea a 50 de locuinţe 

sociale în Cartierul orko – termen 

2023 

2022 40% 

 

 

V. MINISTERUL ECONOMIEI 

 

Nr. 

crt. 

Obiectiv/ Direcţia de acţiune Acţiunea Cine răspunde Termen de 

realizare 

Planificat a fi realizat 

pe anul 2022 

I. Servicii de bună calitate la un preţ competitiv 

1. Protejarea consumatorilor împotriva 

riscului de a achiziţiona produse 

periculoase sau de a li se presta servcii 

care să le afecteze viaţa, sănătatea sau 

securitatea 

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 2022  

1.1. Acţiuni de control pentru 

depistarea şi retragerea de pe piaţă a 

produselor nesigure şi/sau 

neconforme alimentare şi 

nealimentare 

2022  

1.2. Acţiuni de control şi 

supraveghere în scopul protecţiei  

drepturilor şi intereselor economice 

ale consumatorilor la furnizarea de 

servicii (transport persoane, servicii 

2022  
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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 

2022  

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 2022  

2.1. Efectuare schimb de informaţii 

privind produsele periculoase cu 

ANV, ANSVSA, MADR, MM 

2022  

2.2. Intensificarea controalelor în 

colaborare cu celelalte instituţii în 

funcţie de tematica abordată 

2022  

3. Schimbul rapid de informaţii 

privind produsele periculoase, cu 

instituţii similare din statele 

membre ale U.E. 

C.J.P.C. Covasna 2022  

3.1. Măsuri operative în scopul 

depistării pe piaţa românească a 

produselor notificate prin sistemul 

RAPEX 

2022  

3.2. Participare activă la 

soluţionarea operativă a 

2022  
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notificărilor transmise prin Sistemul 

Rapid de Alertă din domeniul 

siguranţei alimentare, conform 

competenţelor ANPC 

2. 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 2022  

2. Realizarea de emisiuni radio, 

precum şi de articole în presă pe 

probleme din domeniul 

consumatorilor 

2022  

3. Îmbunătăţirea modalităţilor de 

primire, soluţionare şi informare a 

petiţionarului – procent de petiţii 

soluţionate din cele înregistrate 

2022  

 

 

VI. MINISTERUL ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUI 

 
Nr. 

crt. 

Obiectiv/Direcţia de acţiune Acţiunea Cine răspunde Termen de 

realizare 

Planificat a fi realizat 

pe anul 2022 

I.  Susţinerea mediului de afaceri prin soluţii şi măsuri financiare de susţinere în contextul crizei sanitare 

1.  Continuarea programelor de sprijin 

deja în derulare destinate revenirii 

economice post COVID-19 

1. Scheme de finanţare destinate 

creşterii competitivităţii: 

Ministerul 

Antreprenoriatului şi 

Tursimului (M.A.T.) 

Agenţia pentru 

Întreprinderi Mici şi 

Mijlocii, Atragere de 

Investiţii şi Promovare 

a Exportului Braşov 

31.12.2023 Diseminare informaţii 

referitor la programe de 

finanţare, reprezentanţi ai 

CCI Covasna, asociaţii 

patronale  

Implementarea/elaborarea 

programului Tech Nation 

de sprijinire şi 

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 
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1.2. Granturi pentru sporirea 

competitivității IMM-urilor cu un 

buget de 450 milioane euro, sursă 

fonduri europene (FEDR) și bugetul 

de stat, cu valabilitatea schemei pe 

perioada 2020-2023 

(AIMMAIPE ) impulsionare a 

digitalizării economiei 

Implementare  

tehnică şi financiară a 

programelor ce vor fi 

derulate – evaluare, 

contractare, plată 

Monitorizarea 

Programului Start 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 

sprijinirea investițiilor care 

promovează dezvoltarea regional cu 

un buget de 450 milioane lei anual, 

sursă bugetul de stat. 

II. Eficientizarea activităţii de promovare a exporturilor şi atragerea de investiţii străine 

1. Acapararea de noi pieţe, acces la 

internaţionalizarea firmelor, susţinerea 

exporturilor, atragere de investiţii şi 

promovare a exportului 

1. Organizare evenimente la nivel 

regional legate de atragerea de 

investiţii şi promovarea exportului 

Ministerul 

Antreprenoriatului şi 

Tursimului (M.A.T.) 

Agenţia pentru 

Întreprinderi Mici şi 

Mijlocii, Atragere de 

Investiţii şi Promovare 

31.12.2022  

2. Preluarea şi transmiterea 

solicitărilor investitorilor străini 

către Ministerul Antreprenoriatului 

şi Turismului 
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a Exportului Braşov 

(AIMMAIPE ) 

III. Dezvoltarea turismului 

1. Dezvoltarea formelor de turism și 

identificarea de noi oportunități de 

dezvoltare și stimulare a creșterii 

circulației turistice interne și 

internaționale 

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 

2022  

2. Reabilitarea Castelului „Miko” 

din satul Olteni, comuna Bodoc 

pentru introducerea acestuia în 

circuitul turistic şi cultural- val. de 

4.641.000 lei- termen finalizare 

2024 

2022  

 

VII. MINISTERUL ENERGIEI 

 
Nr. 

crt. 

Obiectiv /Direcţia de acţiune Acţiunea Cine răspunde Termen de 

realizare 

Planificat a fi 

realizat pe anul 

2022 

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 

2022  

2. Implementarea instrumentului IT 

de planificare şi urmărire în teren a 

resurselor 

2022  
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VIII. MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE  

 
Nr. 

crt. 

Obiectiv/ Direcţia de acţiune Acţiunea Cine răspunde Termen de 

realizare 

Planificat a fi 

realizat pe anul 

2022 

I. Continuarea aplicării tuturor formelor de sprijin şi introducerea de mecanisme şi instrumente noi petru agricultură 

1.  Promovarea în rândul fermierilor a 

programelor de sprijin 

financiar/minimis 

1. Organizarea de întâlniri cu scopul 

promovării în rândul fermierilor a 

programelor de sprijin 

financiar/minimis 

D.A.J. Covasna 2022  

2. Derularea programelor de sprijin 

financiar/de minimis la nivel 

judeţean (susţinere produse 

agrolalimentare deficitare, susţinere 

legume în spaţii protejate, ajutor de 

minimis pentru cultura de cartofi 

2022, etc.) 

D.A.J. Covasna 2022  

2. 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 

  

1.1. Acordarea ajutorului de stat 

pentru motorina utilizată în 

agricultură 

APIA _ Centrul 

Judeţean Covasna 

Serviciul Măsuri 

Specifice 

31.12.2022 

Trimestrial 

500 solicitanţi 

1.2. Acordarea ajutorului de stat 

pentru ameliorarea raselor de 

animale 

APIA _ Centrul 

Judeţean Covasna 

Serviciul Măsuri 

Specifice 

31.12.2022 

Lunr 

3 asociaţii/1000 

beneficiari 

1.3. Reforma în domeniile 

proprietăţii prin unele măsuri 

adiacente- renta viageră 

APIA _ Centrul 

Judeţean Covasna 

Serviciul Măsuri 

Specifice 

01.03.2022-

31.08.2022 

400 rentieri 

2. Scheme de plăţi din FEGA APIA _ Centrul 2022  



 32 

Judeţean Covasna 

Serviciul Măsuri 

Specifice 

2.1. Acordarea ajutorului comunitar 

pentru furnizarea produselor în 

instituţii şcolare şi a măsurilor 

adiacente 

APIA _ Centrul 

Judeţean Covasna 

Serviciul Măsuri 

Specifice 

Aprilie,august 

2022 

1 solicitare/295 

instituţii şcolare 

2.2. Aplicarea programului Naţional 

Apicol 

 01.08.2022 30 solicitanţi 

3. Scheme de plăţi din FEADR APIA _ Centrul 

Judeţean Covasna 

Serviciul Măsuri 

Specifice 

2022  

3.1. Acordarea ajutoarelor de stat 

pentru realizarea angajamentelor 

asumate voluntar în favoarea 

bunăstării păsărilor 

APIA _ Centrul 

Judeţean Covasna 

Serviciul Măsuri 

Specifice 

31.12.2022 1 solicitant 

3.2. Acordarea ajutoarelor de stat 

pentru realizarea angajamentelor 

asumate voluntar în favoarea 

bunăstării porcinelor 

31.12.2022 4 solicitanţi 

3.3. Servicii de silvomediu, servicii 

climatice şi conservarea pădurilor 

31.12.2022 41 solicitanţi 

4. Preluarea, procesarea, verificarea, 

autorizarea cererilor unice 2021. 

Efectuarea controlului administrativ, 

autorizare 2021 – Punerea în aplicare 

a OMADR 619/20215 

APIA _ Centrul 

Judeţean Covasna 

Serviciul Măpsuri 

Specifice 

31.12.2022 850 solicitanţi 

5. 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 

2022  

5.1. Verificarea în teren ca urmare a 

controlului admnistrativ a blocurilor 

fizice supradeclarate de fermierii 

APIA _ Centrul 

Judeţean Covasna 

Serviciul Control teren 

30.06.2022 Conform eşantion 

transmis de Aparat 

Central 
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care au depus cereri SAPS 2021 

5.2. Verificarea în teren a arderilor 

conform sesizărilor primite 

APIA _ Centrul 

Judeţean Covasna 

Serviciul Control teren 

31.12.2022 În fucnţie de sesizări 

5.3. 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 

30.09.2022 Conform eşantion 

transmis de Aparat 

Central 

5.4. Verificarea şi validarea 

rezultatelor măsurătorilor în LPIS-

GIS, introducerea rezultatelor 

controalelor în baza de date 

APIA _ Centrul 

Judeţean Covasna 

Serviciul Control teren 

31.12.2022 Conform eşantion 

transmis de Aparat 

Central 

5.5. Verificarea GAEC 4 (privind 

acoperirea terenurilor agricole cu 

culturi de toamnă 20% din suprafaţa 

arabilă totală a fermei) 

31.12.2022 Conform eşantion 

transmis de Aparat 

Central 

5.6. Controlul pe teren pentru 

cerinţele care se verifică în perioada 

de primăvară 

APIA _ Centrul 

Judeţean Covasna 

Serviciu autorizare plăţi 

şi Centrele locale  

Conform 

legislaţiei în 

vigoare 

 

6. Măsuri de sprijin pentru fermieri 

finan’ate din Fondul European 

pentru Garantare ]n Agricultur[ 

(FEGA) ca Plăţi Directe pe Suprafaţă 

SAPS (Schema de Plată Unică pe 

Suprafaţă) din Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare, precum şi 

măsuri de sprijin finanţate din 

bugetul de stst ca Plăţi Naţionale 

APIA _ Centrul 

Judeţean Covasna 

 

2022  
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Directe Complementare (PNDC) 

6.1 Finalizarea autorizării plăţilor 

SAPS pentru campania 2021 

APIA _ Centrul 

Judeţean Covasna 

Serviciu autorizare plăţi 

şi Centrele locale 

30.06.2022 Cererile rămase 

neautorizate din anul 

2021 

6.2. Primirea şi înregistrarea 

cererilor de sprijin direct pe 

suprafaţă SAPS Campania 2022 

APIA _ Centrul 

Judeţean Covasna 

Serviciu autorizare plăţi 

şi Centrele locale 

15.05.2022 12600 cereri 

6.3. Introducerea cererilor de 

modificare a cererilor SAPS şi a 

documentelor ulterioare (contracte 

pentru sfecla de zahăr, culturi 

energetice, etc) 2022 

02.06.2022  

6.4. Soluţionarea cazurilor de 

supradeclarare a bocurilor fizice şi 

operarea corecţiilor în baza de date 

IACS (Sistem Integrat de 

Administare şi Control) 2021 

01.09.2022  

6.5. Începerea autorizării pentru 

plata avansului pentru fermierii care 

au depus cereri de plată în cadrul 

schemei de plată unică pe suprafaţă – 

campania 2022 

16.10.2022  

6.6. Începerea autorizării plăţilor 

SAPS – Campania 2022 

01.12.2022  

II. Consolidarea poziţiei fermierilor în lanţul agroalimentar 

1.  Încurajarea fermelor mici şi mijlocii de 

a se asocial sub diferite forme (în 

cooperative, grupuri de producători sau 

parteneriate între micii fermieri şi 

consumatori pentru asigurarea lanţurilor 

scurte agroalimentare  

1. Întâlniri cu fermierii pe tema 

„Formele asociative ca principal 

instrument care paote conduce la 

îmbunătăţirea poziţiei fermierului în 

lanţul valoric; importanţa 

conceptului de cooperare şi 

avantajele ce decurg din acestea” 

D.A.J. Covasna 

Şef serviciu 

Specialişti centre zonale 

2022 12 întâlniri 

2. Acordarea aistenţă la înfiinţarea 

formelor asociative  

2022 În funcţie de 

solicitări 
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3. Organizarea de expoziţii şi 

schimburi de experienţă 

D.A.J. Covasna 

Director executiv 

Şef serviciu 

Specialişti centre zonale 

 10 acţiuni 

III. Consolidarea fermelor de familie 

1. Sprijinirea investiţiilor în modernizarea, 

restructurarea, creşterea competitivităţii 

şi a performanţelor de mediu, în special 

pentru fermele de familie, în sectorul 

vegetal şi zootehnic  

Instalarea tinerilor fermieri 

1. Informare PAC 

Diseminarea şi popularizarea 

măsurilor pentru accesarea 

fondurilor europene privind 

instalarea tinerilor fermieri şi 

dezvoltarea fermelor mici 

D.A.J. Covasna 

Director executiv 

Şef serviciu 

Specialişti centre zonale 

 

2022 60 acţiuni 

2. Identificarea fermierilor ca 

potenţiali beneficiari ai fondurilor 

europene 

D.A.J. Covasna 

Şef serviciu 

Specialişti centre zonale 

 

2022  

3. Asistenţă la întocmirea proiectelor D.A.J. Covasna 

Echipa elaborare 

proiecte 

2022 3 

4. Asistenţă în derularea proiectelor 

contractate 

2022 10 

IV. Echilibrarea balanţei comerciale cu produse agroalimentare prin reducerea importurilor, stimularea exportului, a producţiei şi a 

consumului de produse româneşti 

  1. Organizarea unor întâlniri pe tema 

agroturismului; punctul gastronomic 

local, etc. 

D.A.J. Covasna 

Centre zonale 

2022 4 acţiuni 

2. Organizarea unor expoziţii şi 

târguri de produse locale şi 

tradiţionale 

D.A.J. Covasna 

Şef serviciu 

Specialişti centre zonale 

2022 10 acţiuni 

V. Stimularea producţiei agricole 

1. Susţinerea investiţiilor la nivel de fermă 

în tehnologii inovatoare aferente 

agriculturii de precizie 

1. Organizarea unor simpozioane pe 

tema noilor tehnologii în cultivarea 

plantelor şi creşterea animalelor; 

folosirea efcientă a îngrăşămintelor 

prin îmbunătăţirea structurii şi a 

gradului de utilizare a acestora, cu 

impact pozitiv asupra mediului 

D.A.J. Covasna 

Director executiv  

Şef serviciu 

Specialişti centre zonale 

2022 5 
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2. Formarea profesională a 

fermierilor – organizarea cursurilor 

de calificare autorizate de ANC 

pentru producătorii agricoli 

D.A.J. Covasna 

Şef serviciu 

Responsabil formare 

profesională 

2022 60 cursanţi 

2.  Exercitarea obligatorie a controalelor în 

conformitate cu reglementările stabilite 

cu autorităţile corespondente din UE 

Respectarea normelor tehnice de 

realizare şi evidenţierea producţiei 

agricole,a produselor realizate din 

procesarea acestora, a ormelor 

privind calitatea, trasabilitatea, 

evidenţa şi conformitatea cu 

stnadardee naţionale şi comunitare – 

control tehnic în domeniul 

vitivinicol, domeniul producerii şi 

valorificării legumelor şi fructelor, 

fertilizanţilor, industrieie alimentare, 

depozite cereale, organisme 

modificate genertic 

D.A.J. Covasna 

Inspectori de 

specialitate 

31.12.2022  

VI. Reabilitarea şi extinderea sistemului de irigaţii 

1.  Asigurarea apei până la staţiile de 

punere sub presiune preluate de către 

organizaţiile de îmbunătăţiri funciare 

şi/sau la echipamentele de udare 

mobile/motopompe 

1. Asigurarea sursei de apă pentru 

irigaţii, până la staţiile de punere sub 

presiune – irigaţii în cadrul 

amenajării Câmpu Frumos pe o 

suprafaţă amenajată de 1973 ha, 

deţinută de OUAI Sf. Gheorghe, 

Ghidfalău  

ANIF  

Filiala Teritorială de 

Îmbunătăţiri Funciare 

Covasna 

Pe durata 

sezonului de 

irigaţii la 

cererea 

beneficiarilor 

conform 

contractelor 

încheiate 

 

VII. Reabilitarea şi modernizarea sistemului de desecare şi de combatere a eroziunii solului 

1.  1. Lucrări de întreţinere şi reparaţii 

în amenajările de desecare – 

decolmatare canale de desecare şi 

tăierea vegetaţiei ierboase şi 

lemnoase 

ANIF  

Filiala Teritorială de 

Îmbunătăţiri Funciare 

Covasna 

2022  

VIII. Reducerea efectelor negative ale schimbărilor climatice 

1. Utilizarea tehnlogiilor moderne pentru 

adaptarea la schimbările climatice 

1. Organizarea de simpozioane, 

întâlniri şi vizite pe tema culturii 

D.A.J. Covasna 

Director executiv  

2022 5 
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plantelor energetice, ca alternativă la 

culturile tradiţionale, pentru 

valorificarea potenţialului productiv 

al terenurilor 

Şef serviciu 

Specialişti centre zonale 

IX. Dezvoltarea agriculturii ecologice 

1. Susţinerea investiţiilor în fermele 

ecologice care integrează producţia cu 

procesare 

1. 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 

D.A.J. Covasna 

Şef serviciu 

Specialişti centre zonale 

2022 50 

2. Înregistrarea operatorilor în 

agricultura ecologică, informare şi 

consultanţă 

D.A.J. Covasna 

Specialişti desemnaţi 

2022 În funcţie de 

solicitări 

3. 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 

Şef serviciu 

Specialişti centre zonale 

Responsabil formare 

profesională 

2022 100 beneficiari 

4. Control tehnic în domeniul 

agriculturii ecologice 

D.A.J. Covasna 

Inspectori de 

specialitate 

2022 În funcţie de 

eşantionul transmis 

de MADR 

X. Susţinerea învăţământului agricol 

1. Cooperare între instituţiile de 

învăţământ cu profil agricol şi agenţii 

economcii din agricultură şi industrie 

alimentară 

1. Participare şedinţe consiliul de 

administraţie al Liceului Tehnologic 

„Apor Peter” Tg. Secuiesc; 

coordonarea stagiilor de practică 

pentru elevii liceului cu profil 

preponderent agricol 

D.A.J. Covasna 

Specialişti desemnaţi 

2022  

2. Participare la şedinţele D.A.J. Covasna 2022  
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Comitetului Local pentru 

Dezvoltarea Parteneriatului Social  

Membrii desemnaţi în 

CLDPS 

2. Investiţii privind finanţarea 

infrastructurii aferente liceelor agricole 

1. Executarea contractului de 

management încheiat cu Liceul 

Tehnologic „Apor Peter” Tg. 

secuiesc 

D.A.J. Covasna 

Director executiv 

Şef serviciu 

Specialişti desemnaţi 

2022  

XI. Încurajarea activităţii pentru zona montană 

  1. Informare privind modalităţile de 

protecţie şi dezvoltare durabilă şi 

incluzivă a zonei montane 

2. Informare/întâlniri pe teme: 

Legea muntelui 

Oportunităţi de accesare fonduri 

europene pentru abatoare mobile 

Sprijin financiar pentru înfiinţarea şi 

organizarea microunităţilor de 

colectare şi procesare a laptelui 

D.A.J. Covasna 

Director executiv 

Şef serviciu 

Specialişti centre zonale 

 

2022 

 

 

2022 

 

XII. Creşterea competitivităţii sectorului zootehnic 

1. 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 

Serviciul Control 

Oficial şi Bunăstare 

Animală 

2022 29653 tuberculinări 

25030 examene 

serologice cabaline,  

bovine, ovine 

180 examene 

serologice păsări 

445 examene 

serologice păsări 

(supraveghere gripă 

aviară păsări) 

988 examene 

virusologice  

34025 acţiuni 

imunoprofilactice 

cabaline, bovine, 

ovine,  

148970 acţiuni 
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imunoprofilactice 

păsări domestice 

(vaccinare contra 

pseudopestei aviare) 

15800 inspecţii în 

exploataţii de 

animale 

740 recoltare probe 

EST (supraveghere 

EST) 

48 controale la 

Circumscripţii 

sanitar-veterinare 

concesionate 

280 controale privind 

bunăstarea şi 

biosecuritatea în 

ferme 

 

2. 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 2022  

1.1. Prevenire şi control al bolilor la 

animale, prevenirea transmiterii 

bolilor de la animale la om, 

D.S.V.S.A. Covasna 

Serviciul Control 

Oficial Siguranţa 

Alimentelor 

31.12.2022 1084 recoltări probe 

1.2. Respectarea şi detectarea 

nivelurilor maxime admise la 

reziduuri 

 31.12.2022  

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 

31.12.2022 2185 controale 

unităţi înregistrate şi 

autorizate produse de 

origine animală 

529 controale unităţi 

înregistrate şi 

autorizate produse de 
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origine animală 

1.4. Programul de supraveghere şi 

control în domeniul siguranţei 

alimentelor de origine nonanimală 

31.12.2022  

3. Protecţia şi bunăstarea animalelor 1. Individualizarea animalelor – 

identificarea şi înregistrarea 

animalelor din speciile bovine, 

ovine, caprine, suine 

D.S.V.S.A. Covasna 

Biroul evidenţă 

Informatică şi Control 

Administrativ 

2022  

2. Inspecţia animalelor din 

exploataţii – coordonarea verificării 

animalelor din exploataţii din punct 

de vedere a sănătăţii acestora şi 

corelarea cu efectivele existente în 

Baza naţională de date 

01.12.2022 10767 verificări 

exploataţii 

nonprofesionale de 

animale 

3. Control în exploataţiile de animale 

– verificarea respectării de către 

proprietarii de animale a legislaţiei 

privind identificarea şi înregistrarea 

animalelor 

01.10.2022 285 controale 

4.  Promovarea legislaţiei privind protecţia, 

bunăstarea animalelor şi protecţia 

mediului 

1. 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 

31.12.2022 1 control 

2. Respectarea legislaţiei sanitar-

veterinare din domeniul import-

export şi comerţ intracomunitar 

animale şi subproduse de origine 

animală – control, certificare şi 

monitorizare import-export şi comerţ 

intracomunitar cu animale vii şi 

produse de origine animală 

31.12.2022 146 controale 
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3. Evaluarea unităţilor supuse 

înregistrării 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) 

31.12.2022 93 unităţi 

4. 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 

31.12.2022 447 autorizaţii 

5. Catagrafia unităţilor/activităţilor 

autorizate şi înregistrate sanitar-

veterinar şi pentru siguranţa 

alimentelor 

31.12.2022  

6.Emiterea ordonanţelor de 

suspendare sau de interzicere a 

activităţilor înregistrate sau 

autorizate sanitar-veterinar 

31.12.2022  

7. Verificarea proiectelor pentru 

accesarea fondurilor europene 

conform protocoalelor ANSVSA-

AFIR – emiterea avizelor, 

notificărilor sanitare veterinare şi 

pentru siguranţa alimentelor conform 

protocoalelor ANSVSA-AFIR 

31.12.2022  
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IX. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 
Nr. 

crt. 

Obiectivul/ Direcţia de acţiune Acţiunea Cine răspunde Termen de 

realizare 

Planificat a fi realizat 

pe anul 2022 

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 

2022 85% 

2. Rezilienţa sistemului de sănătate, acces 

sigur la servicii medicale de bună 

calitate pentru fiecare cetăţean 

1. Protejarea sănătăţii populaţiei 

împotriva principalelor boli 

transmisibile prevenite prin vaccinare 

D.S.P.Covasna prin 

compartimentele de 

specialitatea 

 

31.12.2022  

1.1. Vaccinarea antigripală a copiilor, 

pensionarilor şi persoanelor cu risc. 

Extinderea programului de imunizări 

prin introducerea de noi vaccinuri 

Vaccinare HPV 

31.12.2022 24 acţiuni de vaccinare 

12 acţiuni de vaccinare 

HPV 

2. Prevenirea îmbolnăvirirlor prin 

monitorizarea factorilor determinanţi 

din mediul de viaţă şi muncă 

2022  

2.1. Supravegherea epidemiologică a 

bolilor transmisibile 

D.S.P. Covasna 

Serviciul boli 

transmisibile 

31.12.2022 136 acţiuni 

2.2. Supravegherea calităţii apei, 

aerului, mediului, a colectivităţilor de 

tineri şi copii 

D.S.P. Covasna 2022 906 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 

2022 1480 controale 



 43 

2.4. Acţiuni de control în unităţi 

sanitare (cu şi fără paturi, 

laboratoare, centre transfuzii, 

cabinete medicale şi tehnică dentară 

2022 185 controale 

3. Asistenţă sanitară în mediul rural – 

susţinerea înfiinţării centrelor de 

permanneţă în mediul rural 

C.A.S. Covasna 2022  

3.  Prevenţie şi programele de sănătate 1. Implementarea Programelor 

Naţionale de Sănătate: 

D.S.P. Covasna prin 

compartimentele de 

specialitate 

Trimestrial 3 

microcampanii/trimestru 

1.1. Programul Naţional privind 

bolile transmisibile – campanii de 

vaccinare 

   

1.2 Programul Naţional privind bolile 

netransmisibile 

D.S.P. Covasna prin 

compartimentele de 

specialitate 

31.12.2022  

1.3.Programul Naţional de 

promovare a sănătăţii – Dezvoltarea 

programelor de educaţie sanitară şi a 

unui stil de viaţă sănătos 

13 campanii 

160 acţiuni 

1.4. Programul Naţional de sănătate a 

femeii şi copilului 

 

1.5. Programul Naţional de tratament 

în străinăttae 

 

1.6. Programul Naţional de asistenţă 

comunitară 

 

1.7. Programul Naţional privind 

evaluarea stării de sănătate a 

populaţiei în asistenţa medicală 

 

2. Asistenţa cu medicamente a 

populaţiei şi politica medicamentului. 

Creşterea calităţii serviciilor de 

sănătate şi implementarea 

programelor de screening pentru 

depistarea bolilor netransmisibile 

C.A.S. Covasna 2022  
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5.  Asigurarea calităţii serviciilor medicale, 

comparabile cu un standard european 

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 2022  

6.  Accesul neîngrădit la medicamente 

esenţiale, compensarea/gratuitatea 

medicamentelor din programele 

naţionale şi a vaccinurilor, reevaluarea 

politicii medicamenetului şi încurajarea 

producţiei autohtone de produse 

farmaceutice 

1.Garantarea accesibilităţii la 

medicamente compensate şi gratuite 

pe toată perioada anului 

C.A.S. Covasna 2022  

2. Continuarea şi îmbunătăţirea 

procesului introducerii în regim de 

compensare a medicamentelor 

inovative 

C.N.A.S. 

M.S. 

2022  

 

X. MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 

 
Nr. 

crt. 

Obiectiv/ Direcţia de acţiune Acţiunea Cine răspunde Termen de 

realizare 

Planificat a fi 

realizat pe anul 

2022 

I. Managementul apei şi solului 

1.  Gestionarea infrastructurii de apă şi 

canalizare 

1. Urmărirea stadiului  proiectelor de 

modernizare a infrastructurii de apă 

potabilă/canalizare 

A.P.M. Covasna 2022  

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 

2022 5 controale G.N.M. 

Covasna 

3. Acte de reglementare emise 

privind infrastructura de apă potabilă 

A.P.M. Covasna 2022 În funcţie de 

solicitări 

2.  Punerea în siguranţă a localităţilor şi a 1. Întreţinere clapeţi Formaţia 1 S.G.A. Sem.I+II 2022  
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locuinţelor aflate în zone de risc  

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 

(Tg.Secuiesc) 

 

 

 

2. Decolmatare R.Negru aval 

Lemnia, L=0.9 km 
Sem.I+II 2022 

 

3. Reprofilare albie şi refacere maluri 

R. Negru aval de loc. Catalina L=250 

m 

Sem.II 2022 

 

4. Aducere la cota dig mal stg. R. 

Negru, loc. Imeni(PGA2020), L=300 

m. 

Sem.I 2022  

5. Consolidare cu piatră Beseneu 

(PGA 2020),  L=30 m 

Sem.II 2022  

6. Întreţinere clapeţi – Formaţia 2 

(Covasna) 

Sem.II 2022 
 

7. Cons. vegetativă pr. Covasna, mal 

drept amonte confluenţa cu pr. 

Păpăuţi, L=50 m 

Sem.I 2022  

8. Cons. vegetativă pr. Covasna, av 

la 100 m de la confl. cu pr. Valea 

Mare mal drept L=40 m 

S.G.A. Sem.I 2022  

9. Cons. vegetativă pr. Mărcuşa, 

amonte la 200 m de la confl. Cu 

R.Negru mal drept L=100 m 

Sem.I 2022  

10. Cons. vegetativă pr. Saciova, 

amonte de la pod beton mal stâng 

L=300 m 

Sem.II 2022  

11. Decolmatare pr. Zagon de la 

confl. cu pr. Salciilor în aval L=2000 

m 

Sem.II 2022  

12. Decolmatare pr. Păpăuţi aval pod 

DN13 E, L=2400 m 

Sem.I+II 2022  

13. Decolmatare pr. Zabala, de la 

Incinta 17 in amonte, L=500 m 

Sem.II 2022  

14. Aducere la cota dig R.Negru INC Sem.II 2022  
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30 mal dr. loc. Sîntionlunca aval de 

la staţia de epurare, L=500 m 

15. Decolmatare pr. Covasna zona 

Filaturii L=250 m 

Sem.I 2022  

16. Nivelare dig pr. Covasna mal 

stâng de la confl. cu pr. Valea Mare 

până la confl. cu R.Negru, L=2500 

Sem.I 2022  

 17. Nivelare dig pr. Saciova mal 

drept de la confl. cu pr. Covasna în 

amonte, L=1000 m 

Sem.I 2022  

18. Intreţinere clapeţi - F3 

(Sf.Gheorghe) 

Sem.I+II  2022  

19. Cons.veg. pe un rând R.Negru, 

mal drept, la km 42, loc Chichiş, 

L=80 m 

Sem.I 2022  

20.  Decolmatare pr. Lisnău, amonte 

pod DJ103B, L=1.5 km 

Sem.I 2022  

21. Reparaţie zid de sprijin pr. 

Malnaş, loc. Malnaş 

S.G.A. Sem.II 2022  

22. Consolidare cu piatră brută R. Olt 

mal stâng aval 100 m de pod E578, 

loc. Sf. Gheorghe, L=60 m 

Sem.II  2022  

23. Aducere la cota dig pr. Doâarlău, 

mal stâng, loc. Lunca Mărcuşului, 

L=450 m, hm23- hm28 

Sem.I+II 2022  

24. Rep. subtraversare R.Negru mal 

stâng la hm71,5, loc Băcel 

Sem.II 2022  

25. Consolidare vegetativă Pr. 

Baraolt, L=80  m, mal drept la 300 m 

amonte de confl. cu R.Olt 

Sem.I 2022  

26. Consolidare vegetativă Pr. 

Vârghiş, L=60 m, mal stâng la 150 m  

amonte de confl. cu pr. Cormos 

Sem.I+II 2022  

27. Consolidare vegetativă Pr. Sem.I+II 2022  
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Cormos, L=50 aval Conectic SRL 

28. Aducere la cota dig+recalibrare 

pr. Belinul Mic, L=700 m mal stâng 

aval captarea baltă de pescuit 

Sem.I+II 2022  

29. Aducere la cota dig CN 41 L=75 

m amonte de confl. cu R.Olt dig mal 

stg+dr 

Sem.II 2022  

30. Recalibrare- Decolmatare pr. 

Rica amonte pod DC38, L=1200 m 

Sem.I+II 2022  

31. Decolmatare- Sistematizare 

deponii pr. Ozunca, L=1160 m 

Sem.I+II 2022  

32. Decolmatare pr. Vârghiş , L=400 

m amonte pod fier DC38 

Sem.II 2022  

II. Păduri 

1. Programul naţional de împădurire 1.Menţinerea integrităţii forestiere - 

Împăduriri 

Direcţia Silvică 

Covasna 

30.06.2022 170 ha 

2.  Creşterea suprafeţei fondului forestier 1. Monitorizarea întocmirii 

Inventarului Forestier Naţional 

Garda Forestieră 

Judeţeană Covasna 

Garda Forestieră Braşov 

  

2. Împădurirea de suprafeţe în afara 

fondului forestier 

Garda Forestieră 

Judeţeană Covasna 

Garda Forestieră Braşov 

31.12.2022 În fncţie de solicitări 

pe Măsura 8.1 

3. Împădurirea terenurilor degradate 31.12.2022 În funcţie de 

documentaţiile 

depuse de solicitanţi 

pe baza Legii 

100/2010 

4. Includerea în fondul forestier a 

suprafeţelor cu vegetaţie forestieră 

din afara fondului forestier 

31.12.2022 În funcţie de graficul 

de întocmire a 

studiilor pastorale pe 

u.a.t.-uri 

3.  Măsuri privind dezvoltarea durabilă a 

pădurilor 

1. Aplicarea sistemului de 

compensaţii acordate proprietarilor 

de păduri pentru pierderi suferite în 

urma constrângerilor de mediu 

Garda Forestieră 

Judeţeană Covasna 

Garda Forestieră Braşov 

31.12.2022 4800 ha  

Val. estimată, 

realizări în funcţie de 

solicitările depuse 
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2. Aplicarea sistemului de susţinere a 

proprietarilor de terenuri forestiere 

31.12.2022 11200 ha 

Val. estimată, 

realizări în funcţie de 

solicitările depuse 

4. Întărirea continuă a capacităţii de 

control a Gărzii Forestiere 

1. Colaborarea cu instituţiile 

partenere (Poliţie, Jandarmerie) 

Garda Forestieră 

Judeţeană Covasna 

Garda Forestieră Braşov 

31.12.2022 113 acţiuni 

Val. estimată, 

acţiunile se vor 

desfăşura în funcţie 

de necesităţi 

2. Îmbunătăţirea continuă a 

sistemului informatic integrat 

SUMAL  

Permanent  

3.  Implementarea de practice unitare 

agreate 

Permanent  

5. Prevenirea şi combaterea tăierilro 

ilegale 

1. Executarea de controale de 

prevenire a tăierilor ilegale 

Garda Forestieră 

Judeţeană Covasna 

Garda Forestieră Braşov 

31.12.2022 98 acţiuni 

Val. estimată 

2. Controale de circulaţie a 

materialelor lemnoase 

31.12.2022 147 acţiuni 

Val. estimată, 

acţiunile se vor 

desfăşura conform 

graficului întocmit cu 

IPJ Covasna 

3. Controale de fond/parţiale în 

fondul forestiere administrat de 

structurile silvice 

31.12.2022 118 acţiuni 

Val. estimată, 

realizări conform 

planificărilor şi 

solicitărilor 

înregistrate 

4. Controale ale depozitelor, pieţelor, 

instalaţiilor de debitat şi a altor 

asemenea 

31.12.2022 123 acţiuni 

Val. estimată 

5. Executare verificări în baza 

sesizărilor depuse la garda Forestieră 

conform OG 27/2002 

31.12.2022  

6. Monitorizarea exploatărilor în 31.12.2022 114 acţiuni 
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suprafeţele incluse în ariile naturale 

protejate  

III. Calitatea aerului 

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

anual privind starea mediului 

APM Covasna 2022 1 inventar 

2. Monitorizarea calităţii aerului la 

nivelul judeţului (PM 10, CO, NOx, 

SO2, O3, BTEX) prin staţiile 

automate de monitorizare a calităţii 

aerului CV1 şi CV2 

APM Covasna 31.12.2022 365 determinări 

3. Monitorizarea calităţii aerului 

(pulberi sedimentabile) 

APM Covasna Lunar 120 determinări 

4. Monitorizare zgomot şi servicii APM Covasna 31.12.2022 70 determinări 

5. Monitorizarea radioactivităţii la 

nivelul judeţului pin staţia automată 

de monitorizare a debitului de doză 

gama absorbită din aer 

APM Covasna 31.12.2022 365 determinări 

6. Monitorizarea proiectului 

„Rumeguş 2000”, Centrală termică 

pe biomasă Întorsura Buzăului – 

controlul respectării indicatorilor 

impusi prin autorizaţia de mediu şi 

legislaţia de mediu in vigoare 

GNM – CJ Covasna 

 

31.12.2022 1 control 

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 

2022  

8. Actualizarea fişei judeţului A.P.M. Covasna 2022 48  

9. Colectarea şi transmiterea datelor 

de calitate a aerului furnizate de 

RNMCA pentru avertizarea 

reprezentanţilor autorităţilor de 

protecţia mediului 

2022  
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(MMAP/ANPM/APM) în cazul 

înregistrării unor 

evenimente/avarii/întreruperi în 

funcţionarea echipamentelor instalate 

în staţiile care compun RNMCA sau 

în situaţia depăşirii unor nivele 

prestabilite pentru poluanţii măsuraţi 

de acestea 

10. Realizarea conform 

metodologiilor specifice, inventarul 

anual al emisiilor poluanţi în 

atmosferă la nivel local  

2022 1 inventar 

2. Prevenirea, reducerea şi controlul 

poluării industriale 

1. Reglementarea, inspectarea, 

monitorizarea şi verificarea 

reglementării permanentă a 

activităţilor agenţilor economici 

aflate sub incidenţa directivelor 

COV, SEVESO, IPPC 

A.P.M. Covasna 

G.N.M. Covasna 

2022 8 controale G.N.M. 

Covasna 

7 unităţi IPPC 

2 unităţi SEVESO 

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 2022  

3. Reglementarea activităţilor 

agenţilor economici a căror activităţi 

se supun procedurii de autorizare 

A.P.M. Covasna 2022 În funcţie de 

solicitări 

4. Realizarea evaluării de mediu 

înaintea aprobării planurilor şi 

programelor care pot avea afect 

semnificativ asupra mediului (SEA) 

A.P.M. Covasna 2022 În funcţie de 

solicitări 

5. Realizarea evaluării impactului 

asupra mediului pentru investiţiile cu 

A.P.M. Covasna 2022 În funcţie de 

solicitări 
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impact potenţial asupra mediului 

aflate în faza obţinerii acordului de 

mediu 

6. Aplicare vize anuale pentru 

autorizaţii de mediu 

A.P.M. Covasna 2022 În funcţie de 

solicitări 

IV. Situri contaminate şi chimicale 

1. Gestionarea siturilor contaminate 1. Actualizarea inventarului siturilor 

contaminate/potenţial contaminate 

A.P.M. Covasna 31.12.2022 1 raportare 

V. Reciclare şi economie circulară 

1.  Managementul deşeurilor şi substanţelor 

periculoase 

1. Verificarea şi urmărirea 

cantităţilor de deşeuri menajere pe 

depozitele care beneficiază de 

perioada de tranziţie, respectiv 

depozitul din sat Leţ în vederea 

atingerii ţintelor pentru reducerea 

cantităţilor de deşeuri biodegradabile 

G.N.M. Covasna 2022 2 controale 

2. Verificarea şi monitorizarea 

operatorilor economici colectori de 

deşeuri 

A.P.M. Covasna 

G.N.M. Covasna 

2022 4 controale 

 

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 

2022 

8 controale 

4. Raportarea datelor privind 

colectarea/tratarea deşeurilor de 

echipamente electrice şi electronice 

(DEEE) 

A.P.M. Covasna 31.12. 2022 1 raportare 

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 

2022 6 raportări 
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compuşi similari (PCB), statistica 

deşeurilor 

6. Aprobare formulare transport 

deşeuri periculoase 

A.P.M. Covasna 2022 În funcţie de 

solicitări 

7. Eliberare permise aplicare nămol 

din staţiile de epurare în agricultură 

2022 În funcţie de 

solicitări 

8. Verificarea agenţilor economici 

care folosesc în procesul de producţie 

chimicalele 

G.N.M. Covasna 2022 2 controale 

VI. Biodiversitate şi arii protejate 

1.  Conservarea biodiversităţii şi 

managementul durabil al resurselor 

naturale 

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 din flora şi fauna 

sălbatică, precum şi cele care 

realizează investiţii în ariile protejate 

GNM – CJ Covasna 

APM Covasna 

  

GNM – CJ Covasna 31.12.2022 4 controale 

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 31.12.2022  

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 31.12.2022  

4. Participarea la evaluarea pagubelor 

produse de speciile strict protejate  

APM Covasna 

 

31.12.2022  

5. Implementarea proiectului 

„Wolflife” privind conservarea celui 

APM Covasna  

Management proiect 

2022  
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mai reprezentativ eşantion Canis 

Lupus–implementarea Planului de 

postmonitorizare After Life 

6. Verificare cereri tăiere/toaletare 

arbori în intravilan 

APM Covasna 31.12.2022  

VII. Fonduri europene 

1. Mecanisme economice şi fiscale pentru 

susţinerea şi stimularea investiţiilor în 

infrastructura de mediu şi conformarea 

cu legislaţia de mediu 

1. Verificarea persoanelor fizice şi 

agenţilor economici privind 

promovarea unor proiecte de mediu 

prin fonduri europene: Fondul 

European de Dezvoltare Regională şi 

Fondul de Coeziune, precum şi prin 

fonduri naţioanle repectiv Fondul de 

Mediu, FEADR 

APM Covasna 31.12.2022 În funcţie de 

solicitări 

 

XI. EDUCAŢIE 

 

Nr. 

crt. 
Obiectiv/Direcția de acțiune Acțiunea Cine răspunde 

Termen de 

realizare 

Planificat a fi realizat în 

anul 2022 

I. Aplicarea cadrului normativ naţional pentru a oferi coerență, predictibilitate şi stabilitate sistemului 

1. Aplicarea Programului Național 

Integrat 

 

 

 

1. Aplicarea Programului național 

privind achiziția de laptop-uri sau 

tablete cu abonament la  internet 

având ca scop dotarea elevilor și a 

studenților, prin raportare la criterii 

sociale, precum și a cadrelor 

didactice, care nu au beneficiat 

anterior de mijloace electronice cu 

acces la Internet în scopul realizării 

proceselor de predare- învățare – 

evaluare în format on-line, cât și 

pentru utilizarea mijloacelor 

educaționale bazate pe tehnologiile 

Serviciul contabilitate/ 

achiziții 

Primării 

31.12.2022 În funcție de calendarul/ 

prevederile programului 

ME 
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digitale sau pentru colaborarea 

interdisciplinară. 

2. Aplicarea Programului național 

pentru conectarea școlilor la internet 

având ca scop conectarea la Internet 

a tuturor unităților și instituțiilor de 

învățământ, cu precădere a unităților 

de învățământ preuniversitar din 

localități situate în mediul rural, 

mediul urban cu până la 10.000 de 

locuitori, precum și celor din zone 

izolate și/sau defavorizate, care nu 

au o conexiune performantă la 

internet. 

Serviciul contabilitate/ 

achiziții 

Primării 

31.12.2022 În funcție de calendarul/ 

prevederile programului 

ME 

3. Aplicarea Programului național 

de sprijin al elevilor având ca scop 

stimularea performantei si 

participării la procesul educațional 

al tuturor elevilor din România, 

indiferent de statutul lor socio-

economic. 

Inspector școlar 

pentru monitorizarea 

programelor privind 

accesul la educație 

Serviciul contabilitate/ 

achiziții 

31.12.2022 În funcție de calendarul/ 

prevederile programului 

ME 

2. 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 

 

 

1. Aplicarea unui sistem unitar la 

nivel național de acordare a burselor 

pentru elevi fără discriminare în 

funcție resursele bugetare ale 

comunităților locale: 

● Aplicarea programului „Bani de 

liceu” 

Compartiment 

financiar-contabil 

31.12.2022 

 

76 beneficiari pe anul 

2022 , din care licee 

teoretice 31, licee 

tehnologice 38 și licee 

vocaționale 7. 

● Aplicarea programului „Bursă 

profesională” 

31.12.2022 1.463 beneficiari pe anul 

2022 

● Aplicarea programului „Bursă de 

performanță” 

31.12.2022 

 

12 beneficiari estimați pe 

anul 2022 

● Aplicarea programului „Bursă – 

românii de pretutindeni – Republica 

Moldova” 

31.12.2022 

 

9 beneficiari pe anul 2022 
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● Aplicarea programului „Euro 

200”, ajutor financiar în vederea 

stimulării achiziționării de 

calculatoare  

31.12.2022 

 

39 beneficiari pe anul 

2022 

● Asigurare de rechizite pentru 

elevi 

31.12.2022 

 

2.437 beneficiari estimați 

pe anul 2022 

3. Educaţia timpurie – acces pentru toţi 

copiii în creşe şi grădiniţe 

 

 

 

1. Finalizarea procesului de preluare 

din perspectivă conceptuală și 

metodologică a creşelor în sistemul 

national de învățământ, concomitent 

cu creșterea capacității de 

cuprindere în învățământul 

antepreșcolar a copiilor cu vârste 

între 0 - 3 ani 

Inspectori pentru 

educația timpurie 

Primării 

Serviciul contabilitate 

31.12.2022 Dezvoltarea serviciilor 

pentru copiii sub 3 ani, 

respectiv a creșelor 

existente în județ (5 creșe 

preluate sub coordonarea 

IȘJ Covasna, 3 creșe sub 

coordonarea  UAT Sf. 

Gheorghe și 1 grupă de 

antepreșcolar proiectată 

pentru mediul rural). 

2. Asigurarea finanţării per 

antepreşcolar, conform prevederilor 

legale 

31.12.2022 Respectarea legislației în 

toate creșele din județ (6 

creșe sub coordonarea IȘJ 

Covasna, și 3 creșe sub 

coordonare  UAT). 

3. Generalizarea treptată a 

cuprinderii copiilor de 5, 4 şi 3 ani 

în învăţământul preşcolar, până în 

anul 2025 

31.12.2022 Creșterea cu 3% a 

procentajului privind 

cuprinderea copiilor în 

învățământul preșcolar 

față de anul anterior. 

4. Învăţământ primar şi secundar – 

servicii educaţionale de calitate pentru 

toţi elevii 

 

 

1. Creşterea accesului şi participării 

la educaţie de calitate pentru toţi 

copiii, indiferent de mediul de 

rezidenţă 

Inspector școlar 

pentru monitorizarea 

programelor privind 

accesul la educație 

31.12.2022 Creşterea accesului şi 

participării la educaţie a 

elevilor în toate unitățile 

de învățământ cu cel puțin 

5%. 

2. Scăderea ratei de părăsire 

timpurie a şcolii până la nivelul 

mediu înregistrat în Uniunea 

Europeană 

Inspector școlar 

pentru monitorizarea 

programelor privind 

accesul la educație 

31.12.2022 Scăderea ratei de părăsire 

timpurie a şcolii în rândul 

elevilor cu cel 5%. 
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3. Scăderea semnificativă a ratei de 

analfabetism funcţional la copiii de 

15 ani, similară 

mediei europene, conform 

rezultatelor obținute la testele PISA 

Inspector școlar 

pentru monitorizarea 

programelor privind 

accesul la educație 

 

31.12.2022 Scăderea ratei de 

analfabetism funcţional la 

copiii de 15 ani față de 

2020-2021 cu cel puțin 

5%. 

4. Dezvoltarea programelor „școală 

după școală” în unităţile de 

învăţământ de stat şi creşterea 

calităţii serviciilor oferite, inclusiv 

prin acordarea unei majorări cu 25% 

- 30% a salariului de bază, pentru 

desfășurarea activității în program 

prelungit, în situația în care, orele 

din cadrul programului prelungit nu 

le intră în norma didactică 

Domeniul curriculum 

și inspecție școlară 

31.12.2022 Implementarea 

programului pe parcursul 

semestrului II a  anului 

școlar 2021-2022 la 

nivelul celor 25 de școli 

pentru care ȘDȘ a fost 

avizat de IȘJ, CL 

respectiv dispun și de 

finanțare extrabugetară. 

Extinderea programului la 

cel puțin încă 15 de școli 

începând cu anul școlar 

2022-2023 

5. Oferirea serviciilor de consiliere 

şi orientare (inclusiv logopedie) 

pentru toţi elevii, prin crearea 

cadrului legal care sa permita 

angajarea in scoala a consilierilor 

scolari, logopezilor, asistentilor 

sociali si profesorilor de sprijin 

Domeniul curriculum 

și inspecție școlară 

31.12.2022 Asigurarea serviciilor de 

consiliere și orientare 

școlară pentru un număr 

de cel puțin 1300 de elevi. 

Asigurarea terapiilor 

logopedice pentru un 

număr de cel puțin 500 de 

preșcolari/elevi din 

învățământul primar și 

extinderea acestor servicii 

și în mediul rural. 

Asigurarea serviciilor 

educaționale de sprijin 

pentru un număr de  250 

elevi cu CES integrați 

individual în învățământul 

de masă. Extinderea 
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acestor servicii la încă cel 

puțin 100 de elevi 

integrați individual. 

6. Valorificarea evaluărilor 

naţionale şi a evaluărilor curente, în 

vederea realizării intervenţiilor 

remediale pentru asigurarea 

progresului şcolar 

Domeniul curriculum 

și inspecție școlară 

 

31.12.2022 Conceperea de către 

responsabilii caz de 

servicii psihoeducaționale 

desemnați în cplaborarea 

cu profesorii itineranți de 

sprijin a PSI, PIP, adaptări 

curriculare pentru 550 de 

elevi cu CES integrați 

individual 

7. Introducerea portofoliului 

educaţional digital pentru 

actualizarea şi monitorizarea 

permanentă a parcursului 

educaţional al fiecărui copil şi 

identificarea imediată a măsurilor 

remediale necesare, inclusiv din 

perspectiva activităţii extraşcolare 

Domeniul curriculum 

și inspecție școlară 

 

31.12.2022 Portofoliu educațional 

digital (draft) pentru un 

număr de 150 de elevi din 

învățământul special. 

8. Creşterea calităţii învăţământului 

în mediul rural prin încurajarea 

procesului de realizare a consorţiilor 

şcolare 

Compartimentul rețea 

școlară 

31.12.2022 41 unități de învățământ 

cu personalitate juridică 

din mediul rural 

9. Renunțarea treptată la sistemul de 

predare simultană 

 

 

Compartimentul rețea 

școlară 

Inspectori cu 

responsabilități în 

domeniu 

31.12.2022 Cf. proiectului planului de 

școlarizare 

10. Susținerea acelor politici 

educaționale extrașcolare și 

extracurriculare care, prin 

completarea programelor școlare 

aprobate, să asigure: educația pentru 

sănătate, educația civică, educația 

Inspector școlar 

pentru educație 

permanentă și 

activități extrașcolare 

Reprezentanții I.P.J. 

Covasna 

31.12.2022 Cca. 1100 elevi 
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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” 

 

● Elaborarea bazei de date privind 

disciplina opțională „Educație 

pentru mediu” 

31.12.2022 Cca. 150 elevi 

● Organizarea unor activități în 

comun cu Poliția în domeniul 

educației rutiere 

31.12.2022 Cca. 10 activități 

● Organizarea etapei județene a 

Concursului național „Mesajul meu 

antidrog” 

31.12.2022 Cca. 25 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”; 

31.12.2022 Cca. 500-1000 de 

participanți (elevi și cadre 

didactice) 

● Prevenirea și combaterea violenței 

în școli.  

Scăderea numărului cazurilor de 

violență din unitățile de învățământ 

31.12.2022 78 unități de învățământ 

cu personalitate juridică 

5. Învăţământ profesional şi vocațional – 

rute profesionale şi vocaţionale pentru 

o societate emergentă 

 

 

 

1. Dezvoltarea rutelor de educaţie 

profesională în regim dual la nivel 

secundar şi terţiar 

Licee tehnologice din 

județ 

Inspector școlar 

pentru IPT 

31.12.2022 Implementarea 

învățământului Dual la 

Lic.Tehn.”N.Balcescu” 

din Înt. Buzăului în 

calificările: Confectioner 

tâmplărie din aluminiu și 

mase plastice (24 elevi) și 

Ospătar (chelner), 

vânzător în unități de 
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alimentație (13 elevi) 

2. Extinderea programelor de tip 

dual până la cel puțin 30% din 

totalul programelor de 

educaţie profesională 

Licee tehnologice din 

județ 

Inspector școlar 

pentru IPT 

31.12.2022 12% programe de tip dual 

până la 15.09.2022 din 

totalul programelor de 

educaţie profesională 

3. Revizuirea ofertei educaţionale, a 

curriculumului şi a programelor 

pentru ruta tehnologică şi 

profesională, pentru meserii 

emergente de pe piaţa muncii 

Licee tehnologice din 

județ 

Inspector școlar 

pentru IPT 

31.12.2022 Orientarea și respectarea 

continuă a ofertei 

educaționale în funcție de 

cererea de pe piața muncii 

în concordanță cu cifrele 

din PRAI și PLAI 2025. 

4. Realizarea unui pachet de sprijin 

social pentru elevii din medii 

defavorizate care  accesează 

învăţământul profesional şi dual, din 

surse europene/ guvernamentale 

prin crearea cadrului legal care să 

permită cumulul mai multor burse 

cu bursa profesională 

Licee tehnologice din 

județ 

Inspector școlar 

pentru IPT 

31.12.2022 Programul Național pentru 

Reducerea Abandonului 

Școlar  - PNRAS – cu 

prioritate pentru elevii din 

învățământul dual și 

profesional 

5. Crearea unui sistem naţional de 

monitorizare a inserţiei 

absolvenţilor pe piaţa muncii sau a 

continuării studiilor la un nivel 

superior de educaţie, prin 

interoperabilitatea sistemelor 

informatice din sectoare diferite de 

activitate 

Licee tehnologice din 

județ 

Inspector școlar 

pentru IPT 

31.12.2022 Existența unei baze de 

date locale a ISJ Covasna 

privind inserția 

absolvenților pe piața 

muncii respectiv de 

continuare a studiilor de 

către aceștia 

II. Reforma carierei didactice 

1. Cariera didactică – profesionişti în 

educaţie 

 

 

 

1. Creşterea  gradului de pregătire 

practică  a cadrelor didactice şi 

diversificarea  contextelor de 

formare 

CCD „Csutak 

Vilmos” 

Domeniul curriculum 

și inspecție școlară 

31.12.2022 500 cadre didactice 

formate 

2. Formarea cadrelor didactice 

pentru identificarea situaţiilor de 

risc de abandon şcolar şi 

CCD „Csutak 

Vilmos” 

Domeniul curriculum 

31.12.2022 210 cadre didactice 

formate 
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utilizarea instrumentelor necesare 

pentru gestionarea acestora 

și inspecție școlară 

3. Formarea cadrelor didactice în 

vederea integrării elevilor cu CES în 

învăţământul de masă 

CCD „Csutak 

Vilmos” 

 

31.12.2022 210 cadre didactice 

formate 

4. Dezvoltarea unor mecanisme de 

monitorizare a impactului 

programelor de formare asupra 

calităţii procesului educaţional 

Domeniul curriculum 

și inspecție școlară 

31.12.2022  

5. Introducerea unui fond de 

premiere de 2% din bugetul de 

venituri si cheltuieli al 

unitatilor/institutiilor de invatamant 

pentru salariatii cu rezultate 

deosebite prin decizia consiliului de 

administratie a unitatii/ institutiei de 

invatamant 

Serviciul financiar-

contabil 

Directori 

Primării 

31.12.2022 În funcție de 

reglementările ME 

III. Regândirea şi profesionalizarea guvernanţei sistemului de educaţie în concordanţă cu reforma administraţiei publice 

1. Managementul unităţilor de 

învăţământ – profesionalizare 

 

1. Creşterea autonomiei unităţilor de 

învăţământ atât în privinţa resursei 

umane, curriculumului la decizia 

elevului/ şcolii/ comunităţii, cât şi a 

managementului financiar, pe baza 

unor contracte de management cu 

indicatori măsurabili 

Inspector școlar 

general 

Inspector școlar 

pentru management 

instituțional 

31.12.2022 78 unități de învățământ 

cu personalitate juridică 

2. Digitalizarea proceselor de 

management şi administrative la 

nivelul unităţilor de învăţământ 

preuniversitar 

Inspector școlar 

general 

Inspector școlar 

pentru management 

instituțional 

31.12.2022 78 unități de învățământ 

cu personalitate juridică 

3. Identificarea şi reabilitarea 

şcolilor cu risc seismic sau cu 

vulnerabilităţi care afectează 

semnificativ procesul educaţional 

risc ridicat la incendiu, în domeniul 

Inspector școlar 

general 

Compartiment 

investiții 

Consiliul județean 

31.12.2022 78 unități de învățământ 

cu personalitate juridică 
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sanitar șa) Consilii locale 

4. Regândirea modului de 

organizare a concursului pentru 

managementul şcolar, în acord cu 

descentralizarea şi cu reforma 

administrativă, pentru a fi organizat 

la nivelul unităţii de învăţământ; 

Inspector școlar 

general 

Inspector școlar 

pentru management 

instituțional 

31.12.2022 78 unități de învățământ 

cu personalitate juridică 

5. Dezvoltarea unor instrumente de 

guvernanţă care să stimuleze 

participarea activă a partenerilor 

educaţionali (reprezentanţii elevilor, 

părinţilor, sindicatelor şi mediului 

privat) 

Inspector școlar 

general 

Inspector școlar 

pentru management 

instituțional 

31.12.2022 78 unități de învățământ 

cu personalitate juridică 

IV. Crearea unui sistem coerent de evaluare a sistemului de educaţie 

1. 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 31.12.2022 

Nr. teste aplicate 

2. Organizarea și desfășurarea 

evaluării naționale a elevilor din 

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

Conform deciziilor 31.12.2022 Cf. metodologiilor ME 

3. Organizarea și desfășurarea 

evaluării naționale a elevilor din 

clasa a VIII-a 

Comisia județeană 31.12.2022 Ponderea notelor/ mediilor 

de peste 5,00 

4. Creșterea ratei de promovabilitate 

a examenului de Bacalaureat  

Comisia județeană 31.12.2022 Procente de promovare în 

cele două sesiuni 

5. Evaluarea de proces prin 

inspecția școlară: Inspecție generală  

Domeniul curriculum 

și inspecție școlară 

31.12.2022 4 inspecții generale 

● Inspecție de revenire 5 inspecții de revenire 

● Inspecții tematice teritoriale 8  inspecții tematice 

● Inspecții de specialitate Cca 1000 inspecții de 

specialitate 

● Inspecții de validare a raportului 

de autoevaluare 

7 inspecții validare raport 

autoevaluare 
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2. 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 

Domeniul curriculum 

și inspecție școlară 

31.12.2022 Evaluarea tuturor elevilor 

proveniți din străinătate la 

intrarea în sistemul 

educațional din România 

2. Aplicarea prevederilor Legii 

educației naționale în privința 

predării limbii române pentru elevi 

care studiază în limbile minorităților 

naționale 

Domeniul curriculum 

și inspecție școlară 

Inspector școlar 

pentru Limba și 

literatura română 

31.12.2022 Creșterea cu 5% a 

procentului mediilor peste 

5 al elevilor de la secția 

maghiară la examenul de 

Evaluare națională la 

limba și literatura română  

Implementarea 100% a 

curriculumului la clasa a 

IX-a, secția maghiară 

1 curs de abilitare 

curriculară pentru cadrele 

didactice care predau 

Limba și literatura română 

la clasa a IX-a, secția 

maghiară 

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 

Domeniul curriculum 

și inspecție școlară 

Inspector școlar 

pentru Limba și 

literatura română 

31.12.2022 Derularea unui program la 

nivelul județului de 

dezvoltare a 

competențelor în cele 5 

tipuri de literație  

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. 

Domeniul curriculum 

și inspecție școlară 

Inspector școlar 

pentru monitorizarea 

programelor privind 

accesul la educație 

 

31.12.2022 2 monitorizări/ pe 

semestru 

Reducerea numărului de 

elevi care abandonează 

școala cu cel puțin 5% 

Reducerea ratei 

absenteismului cu cel 

puțin 10% 
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3. Dezvoltarea unui sistem de identificare 

a ariilor de performanță ale elevilor și 

de sprijinire a celor cu abilități și 

talente deosebite pentru a atinge 

excelență 

 

1. Dezvoltarea și implementarea 

programelor de stimulare a 

performanței adresate elevilor cu 

potențial deosebit. Organizarea și 

desfășurarea olimpiadelor și 

concursurilor școlare 

Domeniul curriculum 

și inspecție școlară 

Inspector cu 

responsabilități în 

domeniu 

31.12.2022 În funcție de calendarul 

olimpiadelor/concursurilor 

ME 

16 olimpiade județene 

16 olimpiade naționale 

2. Desfășurarea activității Centrului 

Județean de Excelență 

Domeniul curriculum 

și inspecție școlară 

Centrul Județean de 

Excelență 

31.12.2022 25-26 grupe/ 330 elevi 

V. Programe de incluziune socială şi oferirea de şanse egale la educaţie pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii şi a analfabetismului 

funcţional 

1. Scăderea ratei de părăsire timpurie a 

școlii până la nivelul mediu înregistrat 

în UE  

 

1. Asigurarea învățământului pentru 

grupurile dezavantajate  

Domeniul curriculum 

și inspecție școlară 

Inspector școlar 

pentru monitorizarea 

programelor privind 

accesul la educație 

Inspector pentru 

minorități 

31.12.2022 Asigurarea accesului la 

educație a tuturor elevilor 

proveniți din rândul 

comunităților defavorizate 

(inclusiv a unui nr. de 

4300 elevi de etnie romă) 

prin implementarea 

activităților prevăzute în 

strategia județeană. 

2. Dezvoltarea unor programe de 

detecție timpurie și intervenție 

pentru copii în risc de abandon 

școlar. 

Domeniul curriculum 

și inspecție școlară 

Inspector școlar 

pentru monitorizarea 

programelor privind 

accesul la educație 

Inspector pentru 

minorități 

31.12.2022 Monitorizarea permanentă 

a frecvenței școlare / a 

participării în educație a 

elevilor care provin din 

comunități defavorizate și 

identificarea de măsuri în 

vederea prevenirii 

abandonului școlar în 

rândul acestei categorii de 

elevi 

3. Crearea condițiilor optime de 

studiu pentru elevii cu cerințe 

speciale, prin adaptarea 

infrastructurii. 

Domeniul curriculum 

și inspecție școlară 

Inspector școlar 

pentru monitorizarea 

31.12.2022 Reabilitarea clădirii școlii 

speciale și implicit 

identificarea, dotarea 

corespunzătoare a tuturor 



 64 

programelor privind 

accesul la educație 

Inspector pentru 

minorități 

spațiilor în care se vor 

derula activități 

educaționale înv. special 

VI. Generalizarea etapizată a programului „masă caldă la școală” și „școală după școală” și promovarea unei viziuni coerente de integrare a 

tuturor programelor care au același obiectiv și același grup ținta 

1. 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 

 

Domeniul curriculum 

și inspecție școlară 

Serviciul financiar-

contabil  

Inspector școlar 

pentru educație 

permanentă și 

activități extrașcolare 

31.12.2022 
Generalizarea se face pe 

baza unui program 

guvernamental 

În acest moment 3 unități 

de învățământ beneficiază 

de programul Masă caldă 

 

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 

31.12.2022 Extinderea programului la 

25 de școli din județ /Nr. 

beneficiari: 450 de elevi 

din învățământul primar și 

preșcolar; 

Aprox. 5000 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 

31.12.2022 - 300 de cursanți înscriși 

la continuarea/finalizarea 

învățământului obligatoriu 

prin Programul ADȘ la 

nivel primar și secundar-

inferior (12 grupe cu 

finanțare extrabugetară-

proiect POCU) 

-26 de cursanți înscriși în 

Programul ADȘ la nivel 

secundar inferior și încă 

20 cursanți din sem. I al 
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anului școlar 2022-2023/2 

grupe cu finanțare ME) 

2.  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 

Domeniul curriculum 

și inspecție școlară 

Inspector școlar 

pentru educație 

permanentă și 

activități extrașcolare 

31.12.2022 2 programe 

2. Asigurarea de consiliere 

psihologică de calitate, în fiecare 

școală, tuturor elevilor ce au nevoie 

de acest lucru. 

Inspector școlar 

pentru învățământ 

special 

CJRAE, CJAP 

31.12.2022 Nr. de aprox. 2200 de 

elevi beneficiari de 

consiliere școlară – 

individual sau în grup 

 

XII. MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE 

 
Nr. 

crt. 

Obiectiv /Direcţia de acţiune Acţiunea Cine răspunde Termen de 

realizare 

Planificat a fi realizat 

pe anul 2022 

I. Politici vizând pensiile 

1. Eficientizarea activităţii caselor de 

pensii 

1. Asigurarea unui serviciu public 

stabil, profesionist, transparent, 

eficient şi imparţial în interesul 

cetăţenilor 

C.J.P. Covasna 2022  

2. Eficientizarea activităţii de plată a 

pensiilor şi a altor drepturi de 

asigurări sociale 

C.J.P. Covasna   

3. Creşterea gradului de soluţionare 

a cererilor de înscriere la pensie şi a 

altor drepturi care se acordă 

beneficiarilor 

2022  

4. 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 

2022  
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acordă beneficiarilor 

5. 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 

2022  

II. Politici active de ocupare şi de stimulare a muncii 

1.  Stimularea creşterii de noi locuri de 

muncă 

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 2022  

2. Realizarea programului de acţiuni 

pentru creşterea gradului de ocupare 

- persoane cuprinse în măsuri active 

- persoane cuprinse în servicii de 

informare şi consiliere 

2022  

3. Sprijinirea ocupării în anul 2022 

de şomeri/persoane în căutarea unui 

loc de muncă 

2022  

4. Creşterea participării pe piaţa 

muncii a persoanelor în vârstă 

(peste 50 până la 65 de ani) 

A.J.O.F.M. Covasna 2022  

5. Creşterea participării la formarea 

profesională la indicatorul stabilit 

corespunzător populaţiei în vârstă 

de muncă între 15-64 de ani 
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6. Realizarea planului judeţean de 

formare profesională 

2022  

7. Coroborarea şi armonizarea 

necesarului de formare profesională 

în planul de formare profesională ca 

urmare a evaluării a cerinţelor pieţei 

muncii 

2022  

2.  Îmbunătăţirea structurii ocupaţionale şi 

participării pe piaţa muncii în rândul 

femeilor şi persoanelor aparţinând 

grupurilor vulnerabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2022  

2. Accesul persoanelor vulnerabile 

la obţinerea unei calificări crescând 

posibilitatea de integrare pe piaţa 

muncii 

2022  

3. Derularea în condiţii bune a 

propriilor proiecte finanţate din 

fonduri atrase  sau a celor în care 

AJOFM Covasna este partener 

(indicatori identificaţi în parte) 

2022  

4. Chestionarea nevoilor de forţă de 

muncă calificată ale angajatorilor  

2022  

5. Sprijinirea mobilităţii 

ocupaţionale, profesionale şi 

geografice 

2022  

6. Evaluarea nevoilor de formare 

profesională a persoanelor aflate în 

căutarea unui loc de muncă –nr. 

Persoane cuprinse în nr.  De cursuri 

2022  

7. Organizarea de burse de locuri de 2022  
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muncă, cel puţin 2 burse pentru 

ocuparea locurilor de muncă 

vacante în limita reglementărilor 

legale 

3.  Îmbunătăţirea mecanismului de 

fundamentare, implementare, 

monitorizare şi evaluare a politicilor 

cu impact pe piaţa muncii  

1. Creşterea exigenţei şi 

responsabilităţii în actul de control 

al măsurilor active de combatare a 

şomajului 

A.J.O.F.M Covasna 2022  

2. Întocmirea Planului anual de 

control Măsuri active 

2022  

3. Monitorizarea respectării 

prevederilor legale privind 

menţinerea locurilor de muncă 

create 

2022  

4. Urmărirea recuperării debitelor / 

penalităţilor constatate 

2022  

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea de măsuri care să combine 

suportul social pentru activarea şi 

creşterea participării persoanelor 

aparţinând grupurilor vulnerabile pe 

piaţa muncii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Asigurarea serviciilor de formare 

profesională pentru persoanele din 

mediul rural şi din cadrul grupurilor 

vulnerabile, iar în perioada 

pandemiei prin prioritizarea 

dobândirii de cunoştinţe în folosirea 

tehnologieie IT 

A.J.O.F.M. Covasna 2022  

A.J.O.F.M. Covasna 2022  

2. Realizarea accesului persoanelor 

de etnie romă la servicii de asistenţă 

socială. Participarea la programe de 

educaţie, formare şi ocupare. 

2022  

3. Dezvoltarea de servicii de 

informare şi consiliere pentru 

ocupare destinate persoanelor cu 

dizabilităţi pentru realizarea 

planului de formare profesională, cu 

accent pe persoane din grupurile 

2022  
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vulnerabile 

4. Libera circulaţie a persoanelor  şi 

combaterea eficientă a migraţiei 

ilegale, situaţii evidenţiate pentru 

Serviciul de imigrări 

2022  

5. Sprijinirea solicitanţilor de locuri 

de muncă în spaţiul european prin 

reţeaua EURES 

A.J.O.F.M. Covasna 2022  

6. Mediatizarea prevederilor privind 

accesul lucrătorilor din noile state 

membre pe piaţa forţei de muncă –

conform program ANOFM 

2022 

 

 

5. Eficientizarea activităţii de control în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă 

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 

2022 

 

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 

2022 

 

3. Campanie naţională de 

verificarea a modului în care sunt 

respectate cerinţele minime pentru 

îmbunătăţirea securităţii şi protecţia 

sănătăţii lucrătorilor care pot fi 

expuşi riscurilorde explozie şi 

incendiu în silozurile de cereale, 

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

2022 
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fabricile de băuturi alcoolice, 

rafinării, industria minieră şi în 

spitale 

6. Eficientizarea activităţii de control în 

domeniul relaţiilor de muncă 
1. Campanie privind identificarea şi 

combaterea cazurilor de muncă 

nedeclarată în domenii susceptibile 

utilizării frecvente a acesteia: 

construcții, protecție și pază, service 

auto, depozite, comerț, etc.) 

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

2022 

 

2. 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 

2022 

 

3. Campanie naţională pentru 

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, precum şi a modului în 

care se derulează activitatea de 

înregistrare a zilierilor în registrul 

electronic de evidenţă a zilierilor 

I.T.M. Covasna Trim. III 2022  
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4. 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, 

precum şi procedura de autorizare a 

agentului de muncă temporar, cu 

modificările şi completările 

ulterioare 

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

2022 

 

5. Campanie privind verificarea 

modului în care se respectă 

legislaţia în domeniul relaţiilor de 

muncă în transportul rutier 

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

2022 

 

7. Descurajarea încălcării legislaţiei 

privind relaţiile de muncă, sănătate şi 

securitate în muncă  printr-o activitate 

eficientă a Inspecţiei Muncii 

1. Acţiune pentru prevenirea bolilor 

profesionale determinate de stresul 

profesional 

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

2022 

 

2. Acţiune de verificare şi control 

pentru verificarea modului în care 

sunt respectate cerinţele minime de 

securitate şi sănătate în muncă în 

domeniul comerţului cu ridicata 

(CAEN 46) 

Trim. I-IV 

2022 

 

3. Acţiune privind verificarea 

respectării modului de utilizare a 

echipamentelor de muncă şi 

tehnologiilor de exploatare în 

parchetele forestiere, inclusiv la 

transportul tehnologic al masei 

lemnoase pe drumurile forestiere 

Trim. III-IV 

2022 
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4. Acţiune de control pentru 

verificarea modului în care se 

respectă prevederile legale de 

securitate şi sănătate în muncă la 

curieratul en-gros şi en-detail 

Trim. I-IV 

2022 

 

5. Acţiune de conştientizare şi 

control vizând modul de respectare 

a cerinţelor minime de securitate şi 

sănătate în muncă pentr protecţia 

lucrătorilor împotriva riscurilor 

legate de expunerea la agenţi 

cancerigeni sau mutageni la locul de 

muncă 

Trim. IV 2022  

6. Acţiune de verificare a modulu de 

identificare a riscurilor care 

provoacă afecţiuni musculo-

scheletice (AMS), precum şi a 

măsurilor luate de angajatori în 

vederea prevenirii acestora 

Trim. I-III 

2022 

 

7. Acţiune de control pentru 

verificarea modului în care se 

respectă prevederile legale la 

comercializarea articolelor 

pirotehnice 

I.T.M. Covasna Trim. IV 2022  

8. Acţiune de control privind 

prevenirea expunerii lucrătorilor la 

riscul de infectare cu noul 

coronavirus 

Trim. I-IV 

2022 

 

9. Acţiuni de monitorizare privind 

riscurile existente la locurile de 

muncă din întreprinderi mici (10-49 

lucrători) 

Trim. I-IV 

2022 
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10. Acţiune de identificare şi 

combatere a cazurilor de muncă 

nedeclarată în domeniul prestărilor 

de servicii (catering, livrare, 

curierat, etc) 

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

2022 

 

11. Acţiune de informare şi 

verificare a angajatorilor cu privire 

la registrul general a salariaţilor 

Trim. I-IV 

2022 

 

12. 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 

2022 

 

8. Consolidarea dialogului social la toate 

nivelurile pentru a facilita adoptarea, 

implementarea şi respectarea 

politicilor cu impact pe piaţa muncii 

1.Evidenţierea problemelor 

prezentate  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 

2022  

2. Digitalizarea serviciilor oferite de 

ANOFM (depunerea online a 

documentelor pentru înregistrarea 

beneficiarilor şi acordare de 

prestaţii, posibilitatea de a se 

înregsitra şi de a participa la cursuri 

de formare online şi evaluarea 

competenţelor profesionale, sesiuni 

de consiliere online) şi 

modernizarea infrastructurii  

A.J.O.F.M. Covasna 2022  

3. Îmbunătăţirea mecanismului de 

fundamentare, implementare, 

monitorizare şi evaluare a politicilor 

2022  
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cu impact pe piaţa muncii - acţiuni 

comune cu I.Ş.J. Covasna în scopul 

armonizării programelor de 

şcolarizare cu cerinţele pieţei 

muncii  în cadrul CLDPS, 

parteneriat cu I.T.M. Covasna 

pentru monitorizarea ofertelor de pe 

piaţa muncii şi evitarea debitelor la 

bugetul asigurărilor de şomaj 

4. Creșterea capacității partenerilor 

sociali pentru angajarea activă și 

eficientă în desfășurarea 

negocierilor colective - 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 

2022 

 

III. Modernizarea sistemului de asistenţă socială 

1. Actualizarea legislaţiei în domeniul 

beneficiilor sociale prin asigurarea de 

sprijin real şi adecvat familiilor 

vulnerabil din punct de vedere 

economic 

1. Utilizarea eficientă a fondurilor 

destinate plăţii beneficiilor de 

asistenţă socială - Plata la termen 

către beneficiarii drepturilor de 

beneficii de asistență socială 

 

 

A.J.P.I.S. Covasna Lunar 350 dosare noi 

stabilite/lună 

500 cereri/lună 

modificări verificate şi 

operate 

51000 beneficiari 

asistenţă socială/lună 

2. Întărirea capacității de 

comunicare/răspuns la solicitările de 

informații ale beneficiarilor - 

Acordare de asistenţă și consultanţă 

de specialitate privind drepturile de 

beneficii de asistență socială.   

Lunar Nr. persoane pentru care 

se acordă asistență și 

consultanță:150persoane/ 

lună 
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3. Stabilirea măsurilor de protecție 

socială pentru clientul vulnerabil din 

sistemul energetic - Asigurarea 

decontării sumelor reprezentând 

ajutoare pentru încălzirea locuinţei/a 

ajutorului suplimentar pentru plata 

facturii la energie 

Sezon rece 

noiembrie 

2021-martie 

2022 

Nr. decontări pe tipuri de 

ajutoare de încălzire: 5 

decontări/sezon 

 

4. Realizarea executării silite a 

debitelor, printr-o comunicare mai 

eficienţă a actelor administrative - 

Recuperarea drepturilor încasate de 

beneficiari, în condiţiile 

legii/Transmiterea în termen a 

deciziilor executorii către organele 

de administrație fiscală 

Lunar Nr. decizii de debit 

emise: 10/lună 

Nr. decizii transmise 

spre executare: 5/lună 

5. Asigurarea îndrumării 

metodologice a autorităţiilor publice 

locale  

A.J.P.I.S. Covasna Lunar  

6. Asigurarea asistenței și protecției 

lucrătorilor migranți - Acordarea 

beneficiilor familiale conform 

prevederilor Regulamentului (CE) 

nr. 883/2004 privind coordonarea 

sistemelor de securitate socială nr. 

883/20014 și ale Regulamentului 

(CE) nr. 987/2009 de stabilire a 

procedurii de punere în aplicare a 

Regulamentului nr. 883/2004 

Lunar Nr. formulare intocmite 

și transmise conform 

regulamentelor: 20 

formulare/lună 

7. Utilizarea subvenţiilor acordate 

din bugetul de stat conform Legii 

nr. 34/1998 asociaţiilor şi 

fundaţiilor - Verificarea lunară a 

modului privind acordarea 

serviciilor sociale şi a utilizării 

Lunar Nr. verificări: 9 

verificări/lună 

Nr. rapoarte întocmite:  

9 rapoarte/lună 

Nr. decontări efectuate:  

3 decontări/lună 
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subvenţiei acordate de la bugetul de 

stat şi întocmirea rapoartelor şi 

Analiza și  verificarea 

documentațiilor transmise de 

furnizori în vederea decontării 

sumelor 

 

2.  Îmbunătățirea procedurilor de realizare 

a inspecției 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 socială la 

primării/beneficiar şi identificarea 

situaţiilor în care s-au efectuat plăţi 

necuvenite solicitanţilor 

A.J.P.I.S. Covasna Lunar 1 campanie 

2. Controlul şi monitorizarea 

furnizorilor de servicii sociale 

publice şi private cu privire la 

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 

Lunar 1 evaluare de teren/lună 

3. Verificarea aplicării măsurilor de 

promovarea a accesibilizării mediului 

fizic și informațional pentru persoanele 

cu dizabilități 

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 
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4.  Reforma sistemelor publice și 

digitalizarea serviciilor publice 
1. Aplicarea strategiei şi politicilor 

Guvernului în domeniul egalităţii de 

şanse între femei şi bărbaţi 

A.J.P.I.S. Covasna trimestrial 1 şedinţă/trimestru 

1 material diseminat/lună 

2. Asigurarea aplicării legislaţiei cu 

caracter reparatoriu pentru 

persoanele persecutate din motive 

politice - Soluţionarea în termen a 

cererilor depuse în baza D.L. nr. 

118/1990 privind acordarea unor 

drepturi persoanelor persecutate din 

motive politice de dictatura 

instaurată cu începere de la 6 martie 

1945, precum şi celor deportate în 

străinătate ori constituite în 

prizonieri, republicată 

 Lunar Nr. cereri solutionate: 

50/lună 

3. Autorizarea furnizorilor de 

formare profesională a 

adulţilor/Certificarea participanţilor 

la programe de formare 

A.J.P.I.S. Covasna Lunar 10 decizii/lună 

30 contracte/lună 

Nr. aplicări timbru sec 

pe certificate 50/lună 

Nr. îndrumări 

metodologice 25/lună 

Nr. monitorizări 

programe 2 monitorizări 

Nr. actualizări 1/lună 

4. Asigurarea accesului la 

informaţiile de interes public și 

digitalizarea beneficiilor de 

asistenţă socială gestionate 

 

Lunar Nr. petiţii soluţionate 

1/lună 

Nr. actualizări pagină 

internet 1/lună 

Nr. cereri 

preluate/soluţionate  

electronic 150/lună 

5.  Colaborarea cu autorităţile locale 

pentru cunoaşterea serviciilor la 

nivelul comunităţilor şi pentru 

1. Sprijinirea metodologică şi 

îndrumarea autorităţilor locale în 

vederea realizării atribuţiilor în 

D.G.A.S.P.C. Covasna 2022 2 
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încurajarea accesării acestora - 

Prevenirea instituţionalizării prin 

creşterea accesului beneficiarilor la 

servicii sociale primare 

domeniul protecţiei sociale 

2. Acordarea de sprijin financiar 

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

în centrele de zi pentru copii 

neglijaţi 

2022 1 

3. Acordarea de sprijin financiar 

pentru ONG-uri care oferă servicii 

sociale complexe în comunitate 

pentru copii şi familii cu risc 

social/defavorizaţi 

2022 1 

4. Implementarea proiectului 

“Aproape de familie – proiect 

pentru reducerea instituţionalizării 

copiilor din judeţul Covasna” 

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

Şef birou  

Iulie 2022 1 

6. 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 - 

Organizarea întâlnirilor de lucru cu 

reprezentanţii spitalelor, primăriilor 

şi altor instituţii şi pregătirea unor 

asistenţi maternali profesionişti 

pentru primirea în regim de urgenţă 

a copiilor 

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

Director general 

Serviciul asistenţă 

Maternală 

31.12.2022  

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 

Compartimentul 

adopţii, postadopţii 

31.12.2022 1 campanie 

3. Accelerarea tranziţiei de la 

servicii de îngrijire rezidenţiale la 

servicii comunitare - Finalizarea 

planului de închidere a Centrului de 

D.G.A.S.P.C. Covasna 31.12.2022 1 centru 
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Plasament “Borosnyay Kamilla” Tg. 

Secuiesc 

4. Implementarea proiectului “Team 

up-Progres în calitatea îngrijirii 

alternative a copiilor” 

31.12.2022 5 acţiuni 

5. Reabilitarea/extinderea capacităţii 

unor servicii, în funcţie de necesităţi 

– actualizarea documentaţiei tehnice 

privind lucrările de extindere la 

Casele de tip familial Tinoasa, Tg. 

Secuiesc şi Casa Familială 2 Sf. 

Gheorghe 

31.12.2022  

7.  Dezvoltarea serviciilor de tip 

respiro/centre de zi pentru adulţi, copii 

cu dizabilităţi şi personae vârstnice 

1. Creşterea capacităţii Centrului de 

îngrijire şi asistenţă Tg. Secuiesc 

pentru persoane cu handicap mintal 

cu 6 locuri 

D.G.A.S.P.C. Covasna 31.12.2022  

2. Modernizarea şi dotarea 

Căminului pentru Persoane 

Vârstnice Hăghig 

31.12.2022  

3. Asisgurarea protecţiei cu 

posibilitate de menţinere a 

independenţei personale pentru 

tinerii cu dizabilităţi – Înfiinţarea 

unor locuinţe protejate în judeţ 

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

Biroul PPS 

31.12.2022  

4. Asigurarea accesului copiilor cu 

deficienţe de 

dezvoltare/dizabilităţi/cu orientare 

şcolară la servicii specializate – 

înfiinţarea unui centru de recuperare 

pentru copii cu dizabilităţi în oraşul 

Întorsura Buzăului 

31.12.2022  



 80 

5. Facilitarea integrării socio-

profesionale a tinerilor din sistemul 

de protecţie a copilului - 

Implementarea proiectului “Casa 

noastră” 

31.12.2022  

8.  Prevenirea şi combaterea traficului de 

persoane 
1. Organizarea de întâlniri ale 

echipei intersectoriale locale pentru 

prevenirea şi combaterea exploatării 

copiilor prin muncă (EIL) 

EIL 31.12.2022  

9. Dezvoltarea serviciilor sociale 1. Externalizarea/contractarea unor 

servicii sociale – încheierea unor 

contracte de furnizare servicii cu 

frunizori privai de servicii sociale, 

acreditaţi 

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

Compartiment 

management de caz a 

persoanelor adulte şi 

persoanelor cu 

dizabilităţi  

31.12.2022  

2. Sprijinirea serviciilor de îngrijire 

la domiciliu – acordarea de sprijin 

financiar pentru ONG-uri care oferă 

servicii de îngrijire la domiciliu 

D.G.A.S.P.C.  31.12.2022  

 

XIII. MINISTERUL CULTURII 

 
Nr. 

crt. 

Obiectivul /Direcţia de acţiune Acţiunea Cine răspunde Termen de 

realizare 

Planificat a fi 

realizat pe anul 

2022 

1.  Controlul patrimoniului imobil aflat sub 

protecţia Legii 422/2001 

1. Verificarea stării de conservare şi 

controale la intervenţii monumente 

istorice, zone de protecţie, zone 

construite protejate pentru care s-a 

emis aviz de specialitate 

Direcţia Judeţeană 

pentru Cultură Covasna 

Compartimentul 

administraţie 

lunar 60 

2.  Consolidarea parteneriatului cu unităţile 

de cult, proprietari de monument istoric 

în vederea protejării patrimoniului 

cultural imobil 

1. Circulare, consultanţă privind 

legislaţia în vigoare 

Direcţia Judeţeană 

pentru Cultură Covasna 

 

Trimestrial 4 
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3.  Protejarea şi punerea în valoare a 

patrimoniului cultural imaterial 

1. Sesiunea Ştiinţifică anuală a 

Muzeului Naţional al Carpaţilor 

Răsăriteni 

Muzeul Naţional al 

Carpaţilor Răsăriteni  

2022 2 

4. Dezvoltarea si implementarea unei 

strategii de revitalizarea muzeelor 

1. Conservarea, restaurarea, clasarea 

şi evaluarea patrimoniului muzeal 

Muzeul Naţional al 

Carpaţilor Răsăriteni  

2022 4 

2. Organizare expoziţii şi elaborare 

proiecte expoziţionale noi 

2022 25 

3. Educaţie muzeală – organizare 

spectacole, ateliere creative, lecţii, 

etc. pentru punerea în valoare a 

tradiţiilor, civilizaţiei din arealul 

carpaţilor Răsăriteni 

2022 19 

5. Timbrul monumentelor istorice 1. Identificare operatori economici 

care desfăşoară activităţi generatoare 

de venituri din vânzări de produse şi 

servicii care promovează sau 

utilizează imagini cu monumente 

istorice 

Direcţia Judeţeană 

pentru Cultură Covasna 

 

Semestrial 2 

5. Alte obiective 1. Elaborare şi editare lucrări 

ştiinţifice 

Muzeul Naţional al 

Carpaţilor Răsăriteni 

2022 6 acţiuni 

 

XIV. MINISTERUL SPORTULUI 

 

Nr. 

crt. 

Obiectivul/ Direcţia de acţiune Acţiunea Cine răspunde Termen de 

realizare 

Planificat a fi 

realizat pe anul 

2022 

1.  Dezvoltarea şi promovarea 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 

2022 38 acţiuni 

2.  Dezvoltarea şi promovarea sportului de 

masă 

1. Organizare acţiuni şi activităţi 

proprii ale Direcţiei Judeţene de 

Sport Covasna 

D.J.S.T. Covasna 

Asociaţii sportive 

2022 15 acţiuni 
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XV. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
Nr. 

crt. 

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

pe anul 2022 

I. Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni 

1. Consolidarea capacităţii de 

intervenţie şi de reacţie a MAI, 

pentru impunerea respectării legii 

1. Asigurarea măsurilor de ordine 

publică cu ocazia Zilei Maghiarilor 

de Pretutindeni 

Inspector şef  

I.J.J. „Gh. Doja” 

Covasna 

Şef serviciu 

Serviciul OSP 

12-15.03.2022  

2. Asigurarea măsurilor de ordine 

publică în zona lăcaşelor de cult pe 

timpul sărbătorilor pascale  

16-17.04.2022 

24-25.04.2022 

 

3. Asigurarea măsurilor de ordine şi 

siguranţă publică pe timpul 

sărbătoririi Zilei Naţionale a 

României 

01.12.2022  

4. Asigurarea măsurilor de ordine şi 

siguranţă publică pe timpul 

sărbătorilor de iarnăp 

24.12.-31.12.2022  

5. Intensificarea activităţilor specifice 

prevenirii şi combaterii infracţiunilor 

stradale, a faptelor antisociale, în 

spaţiul public, în zona instituţiilor de 

învăţământ  

I.J.J. „Gh. Doja” 

Covasna 

Şef serviciu 

Serviciul OSP 

Trim. I-IV 2022  

6. 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 2022  

7. 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 2022  
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8. Realizarea unei estimări judicioase 

a efectivelor necesare pentru 

executarea misiunilor în situaţia 

solicitării de efective în sprijin sau 

pentru preluarea misiunilor 

Trim. I-IV 2022  

9. Executarea de controale tematice 

şi inopinate pe segmentul ordinii 

publice 

Trim. I-IV 2022  

10. 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 2022  

10.1. Desfăşurarea de acţiuni în 

vederea prevenirii și combaterii 

infracţionalităţii contra persoanei şi 

patrimoniului  

 2022  

10.2. Verificarea  implementării 

măsurilor dispuse în urma analizelor 

de risc la securitatea fizică, în 

vederea creșterii gradului de 

siguranță al obiectivelor și 

îmbunătăţirii calităţii serviciilor de 

pază şi monitorizare. 

I.P.J. Covasna 

SOP 

2022  

10.3. Derularea de activităţi de 

investigare şi cercetare în cauzele 

penale privind infracţiuni de mare 

violenţă cu autori necunoscuţi 

I.P.J Covasna 

SIC 

2022  

10.4.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 

 2022  

11. Menținerea unui climat IPJ Covasna 2022  
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corespunzător în domeniul armelor, 

muniţiilor şi substanţelor periculoase 

- Derularea unor acţiuni la nivel 

naţional sau regional pentru 

combaterea infracţiunilor la regimul 

armelor şi muniţiilor, materiilor 

explozive şi substanţelor periculoase 

SAESP 

 

 

2022  

12. 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. 

2022  

13. 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 2022  

13.1. 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. 

2022  

13.2. Efectuarea de activități 

preventive şi de combatere a 

criminalităţii în zona instituţiilor de 

învăţământ preuniversitar 

I.P.J. Covasna 

S.O.P. 

2022  

14. Asigurarea unui climat optim 

privind problematica persoanelor 

dispărute - Derularea de activităţi de 

I.P.J. Covasna 

S.I.C.  

2022  
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investigare şi cercetare în cazurile 

privind persoanele dispărute 

15. Eficientizarea activităților 

specifice domeniului violenței 

domestice 

I.P.J. Covasna 

S.O.P. 

2022  

15.1. Desfășurarea de activităţi de 

investigare şi cercetare în cauzele 

penale ce privesc violența domestică 

   

15.2. Elaborarea documentelor 

specifice în vederea emiterii 

ordinelor de protecție provizorii 

   

16. Prevenirea şi combaterea 

infracţionalităţii organizate şi 

transfrontaliere, destructurarea 

grupurilor/grupărilor infracţionale.  

I.P.J. Covasna 

S.I.C.  

2022  

16.1. 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, 

european și internațional 

2022  

16.2. 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. 

2022  

16.3. Combaterea criminalității 

informatice - Eficientizarea 

activităților privind criminalitatea  

informatică 

I.P.J. Covasna 

S.I.C.  

2022  
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II. Optimizarea funcţională a structurilor MAI 

1.  Desfăşurarea activităţii de prevenire 

şi combatere a faptelor antisociale 

prin corelarea acţiunilor executate în 

concrdanţă cu infracţionalitatea 

stradală înregistrată în analizele 

elaborate la nivel MAI şi judeţean  

1. Prevenirea şi combaterea delictelor 

silvice 

I.J.J. „Gh. Doja” 

Covasna 

Şef serviciu OSP 

Ofiţer PCFA 

 

Trim. I-IV 2022  

2. Prevenirea şi combaterea 

infracţiunilor privind fondul piscicol 

şi cinegetic 

Trim. I-IV 2022  

3. Coordonarea şi monitorizarea 

activităţilor de constatare/sancţionare 

a faptelor de natură 

penală/contravenţională, verificarea 

rapoartelor întocmite cu această 

ocazie 

Trim. I-IV 2022  

4. Coordonarea, sprijinirea, 

îndrumarea şi desfăşurarea activităţii 

de punere în executare a mandatelor 

de aducere 

Trim. I-IV 2022  

5. Desfăşurarea de activităţi 

preventiv-educative 

Trim. I-IV 2022  

6. Întocmirea de materiale privind 

activităţile desfăşurate pe linia 

prevenirii şi combaterii faptelor 

antisociale şi a rezultatelor obţinute 

(analize, informări, sinteze) 

Trim. I-IV 2022  

7. 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. 

2022  

8. Protejarea ecosistemelor naturale, 

prin prevenirea și combaterea 

I.P.J. Covasna 

SAESP 

2022  
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delictelor silvice, braconajului și a 

pescuitului ilegal - Derularea unor 

acţiuni la nivel național sau regional 

pentru prevenirea şi combaterea 

braconajului cinegetic 

9. 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. 

2022  

10. 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. 

2022  

11. 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 

sesizate - Îmbunătățirea timpului de 

intervenție la evenimentele sesizate 

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

I.P.J. Covasna 

S.O.P. 

2022  

2022  
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12. 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. 

  

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 

2022  

1.1. Organizarea de acțiuni pentru 

prevenirea și combaterea evaziunii 

fiscale 

2022  

1.2. Desfășurarea activităților de 

cercetare penală în dosarele ce 

privesc fapte de evaziune fiscală 

2022  

1.3. Asigurarea recuperării 

prejudiciului în dosarele ce privesc 

fapte de evaziune fiscală 

2022  

1.4. Constituirea de echipe comune și 

organizarea de acțiuni cu 

reprezentanții Direcțiilor Generale de 

Antifraudă Fiscală 

2022  

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.  

2022  

2.1. Organizarea de acțiuni pentru 

prevenirea și combaterea 

2022  
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contrabandei 

2.2. Desfășurarea activităților de 

cercetare penală în dosarele ce 

privesc fapte de contrabandă 

2022  

2.3. Asigurarea recuperării 

prejudiciului în dosarele ce privesc 

fapte de contrabandă 

2022  

2.4. Constituirea de echipe comune și 

organizarea de acțiuni cu 

reprezentanții Direcției Generale a 

Vămilor 

2022  

3. Investigarea infracțiunilor de 

corupție conform competenței 

Poliției Române - Identificarea și 

cercetarea infracțiunilor de corupție 

I.P.J. Covasna 

S.I.C.E.  

2022  

4. Investigarea infracțiunilor la 

regimul achizițiilor publice, cu 

accent în domeniile sănătate, 

administrație publică și învățământ 

I.P.J. Covasna 

S.I.C.E.  

2022  

4.1. Organizarea de acțiuni pentru 

prevenirea și combaterea 

infracțiunilor la regimul achizițiilor 

publice 

2022  

4.2. Desfășurarea activităților de 

cercetare penală în dosarele ce 

privesc fapte la regimul achizițiilor 

publice 

2022  

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.  

2022  

5.1. Desfășurarea de activități 

specifice pentru prevenirea și 

combaterea infracțiunilor la regimul 

2022  
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proprietății industriale (contrafacere) 

5.2. Desfășurarea de activități 

specifice pentru prevenirea și 

combaterea infracțiunilor la regimul 

drepturilor de autor 

2022  

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.  

2022  

7. Prevenirea și combaterea spălării 

banilor proveniți din infracțiuni 

economice și îmbunătățirea 

cooperării în domeniu  

I.P.J. Covasna 

S.I.C.E.  

2022  

7.1. Desfășurarea de activități 

specifice pentru prevenirea și 

combaterea infracționalității specifice 

domeniului spălării banilor 

2022  

7.2. Creșterea nivelului de 

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 

2022  

7.3. Creșterea nivelului de 

recuperare/ asigurare a prejudiciilor - 

Aplicarea măsurilor asigurătorii 

dispuse pentru recuperarea 

prejudiciilor 

2022  

8. Asigurarea respectării prevederilor 

legale cu privire la accesarea bazelor 

IPJ Covasna 

CPDCP 

2022  
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de date la nivelul I.G.P.R. pentru 

evitarea prejudicierii drepturilor 

fundamentale şi a vieţii private a 

persoanelor vizate. 

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. 

 2022  

8.2. Desfășurarea de activități de 

instruire și pregătire a personalului în 

domeniul protecției datelor cu 

caracter personal 

 2022  

      

III. Consolidarea Sistemului Naţional Integrat pentru Situaţii de Urgenţă  

1. Dezvoltarea continuă a capabilităţilor 

de răspuns în situaţii de urgenţă 

1. Realizarea de exerciţii la nivel de 

unitate subunitate 

I.J.S.U. Covasna 

Şef Centrul 

Operaţional 

Comandant 

subuniatte 

31.12.2022 44 exerciţii 

IV. Creşterea siguranţei rutiere prin consolidareamecanismelor de prevenire şi combatere a încălcării legislaţiei rutiere 

1. Creşterea nivelului de siguranţă 

rutieră, feroviară 

1. Organizarea de acțiuni pentru 

prevenirea și combaterea 

principalelor abateri care generează 

riscul rutier 

I.P.J. Covasna  

S.R.  

2022  

2. Îmbunătățirea siguranței rutiere, cu 

accent pe segmentul preventiv-

educativ 

2022  

V. Consolidarea mecanismelor de realizare a comunicării publice 

1. Accentuarea promovării în spaţiul 

public a subiectelor de interes ridicat 

1. Organizarea şi desfăşurarea unor 

conferinţe de presă lunare cu 

participarea factorilor de conducere 

I.J.S.U. Covasna 

Infomare şi relaţii 

publice 

Permanent  
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şi jurnaliştii acreditaţi 

  2. Îmbunătăţirea comunicării publice, 

interacţiunii cu mass-media, 

organizarea de campanii de 

comunicare publică 

IPJ Covasna 

Serviciul cabinet 

Comp relaţii 

publice 

2022  

2. Dezvoltarea mijloacelor de 

comunicare online specifice în 

gestionarea situaţiilor de criză 

1. Transmiterea cu periodicitate a 

unor materiale de presă privind 

analize, sinteze, abordări referitoare 

la dinamica misiunilor 

inspectoratului 

I.J.S.U. Covasna 

Infomare şi relaţii 

publice 

31.12.20222  

2. Mediatizarea acţiunilor de 

intervenţie şi promovarea acestora 

prin canalele de comunicare 

Permanent  

3. Promovarea paginii instituţionale 

de pe reţelele de socializare şi a 

măsurilor de prevenire specifice pe 

timpul situaţiilor de urgenţă 

Permanent  

4. Comunicarea cu jurnaliştii 

acreditaţi pe „Grup de presă 

I.J.S.U. Covasna 

Infomare şi relaţii 

publice 

Permanent  

5. Întocmirea de materiale privind 

activităţile desfăşurate pe linia 

prevenirii şi combaterii faptelor 

antisociale şi a rezultatelor obţinute 

(analize, informări, sinteze) 

I.J.J. „Gh. Doja” 

Covasna 

Şef serviciu OSP 

Ofiţer PCFA 

 

Trim. I-IV 2022  

VI. Implementarea unui sistem unitar, integrat de pregătire profesională 

1. Creşterea nivelului de pregătire 

profesională 

1. Finalizarea poligonului de 

pregătire de specialitate şi educaţie 

fizică şi pentru pregătirea serviciilor 

profesioniste pentru situaţii de 

urgenţă, SVSU şi SPSU de la nivelul 

judeţului 

I.J.S.U. Covasna  31.12.2022  

2.  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 

I.P.J. Covasna 2022  
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1.1. Organizarea concursurilor pentru 

ocuparea funcțiilor de conducere 

aprobate de conducerea  

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

I.P.J. Covasna 

S.R.U. 

2022  

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 

2022  

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.  

2022  

2.1. Asigurarea resurselor umane 

necesare operaționalizării structurilor 

de poliție siguranța școlară 

I.P.J. Covasna 

S.R.U. 

2022  

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 

I.P.J. Covasna 

Comp. juridic 

2022  
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cu actele normative emise la nivel 

european 

4. Întărirea imaginii Poliției Române 

prin conștientizarea respectării de 

către polițiști a eticii și deontologiei 

profesionale 

I.P.J. Covasna 

B.C.I.  

2022  

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 

2022  

4.2. Desfășurarea activităților 

specifice de cercetare prealabilă a 

polițiștilor cu privire la încălcarea 

normelor de etică și deontologie 

profesională 

2022  

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 

2022  

4.4. Întocmirea documentației 

aferente cercetărilor administrative 

privind răspunderea materială a 

polițiștilor 

2022  

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. 

2022  

6. Implementarea unor programe de I.P.J. Covasna 2022  
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profilaxie psihologică Comp psihologic 

3.  Creşterea nivelului de pregătire 

profesională a personalului din cadrul 

autorităţilor administraţiei publice  

1. Planificarea la cursuri I.J.S.U. Covasna 

Şef SPIRC 

Ofiţer I SPIRC 

31.12.2022 22 persoane planificate 

2. Convocări la nivel judeţean 31.12.2022 13activităţi planificate 

3. Activităţi de îndrumare a 

conducerii administraţilor publice 

locale şi operatorilor economici în 

vederea constituirii, încadrării şi 

dotării SVSU/SPSU, precum şi 

culegerea datelor în terebn, ocazie cu 

care se vor desfăşura şi exerciţii de 

intervenţie cu membrii din cadrul 

serviciilor voluntare  

Pregătire în comun a serviciilor 

profesioniste cu personalul 

SVSU/SPSU 

31.12.2022 45 activităţi planificate 

4. Antrenamente de evacuare din 

unităţile şcolare 

I.J.S.U. Covasna 

Şef SPIRC 

Personal SPIRC 

31.12.2022 Minim 1 activitate la 

fiecare şcoală 

4. Gestionarea la standarde de calitate a 

misiunilor executate în folosul 

populaţiei, astfel încât să existe o 

reducere semnificativă a impactului 

efectelor situaţiilor de urgenţă 

1. Îmbunătăţirea dotării 

inspectoratului pentru dezvoltarea 

capacităţii de intervenţie prin 

achiziţionarea de mijloace speciale 

de intervenţie la incendii, 

deszăpeziri, inundaţii în funcţie de 

resursele financiare alocate – termen 

finalizare 2024 

I.J.S.U. Covasna 

Serviciul Logistic 

31.12.2022  

 

          SUBPREFECT, 

    Cosmin BORICEAN 
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