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RAPORT DE ACTIVITATE 

AL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI JUDEȚEAN COVASNA PE ANUL 2014 
 

În conformitate cu prevederile art 116 alin.(1) lit. ,,l” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, 
Președintele Consiliului Județean Covasna prezintă anual sau la cererea consiliului un raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor 

consiliului județean. Având la bază dispozițiile legale de mai sus menționate, vă rog să-mi permiteți să supun analizei și dezbaterii Dumneavoastră Raportul anual 

cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor Consiliului Județean Covasna, în anul 2014, structurat pe principalele atribuții prevăzute de 
lege și sarcini date de Consiliul Județean Covasna prin hotărârile adoptate. 

 

DIRECŢIA JURIDICĂ, ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI DEZVOLTAREA TERITORIULUI 

 

Direcţia juridică, administraţie publică şi dezvoltarea teritoriului în conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 118/2014 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna este compartimentul din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Covasna care asigură verificarea legalității actelor administrative și a contractelor în care județul Covasna sau Consiliul Județean Covasna 

figurează ca parte şi îndeplinirea sarcinilor cu privire la coordonarea activităţii consiliilor locale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean; 
sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale şi aparatul acestora în aplicarea corectă a actelor normative, asigurarea asistenţei juridice de specialitate, 

precum şi coordonarea la nivel de judeţ a dezvoltării durabile a teritoriului, managementul proiectelor şi achiziţii publice. 

Direcţia juridică, administraţie publică şi dezvoltarea teritoriului realizează sarcinile ce revin Consiliului Judeţean Covasna în domeniul administraţiei publice 
precum şi a dezvoltării teritoriului. 

În exercitarea sarcinilor ce-i revin conlucrează cu celelalte direcţii de specialitate, servicii, birouri şi compartimente din cadrul aparatului de specialitate al 

consiliului judeţean, precum şi cu autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale. 
În conformitate cu principiile autonomiei, legalităţii şi cooperării în rezolvarea problemelor comune care stau la baza raporturilor dintre administraţia publică 

judeţeană şi cea locală, participă la acţiunile care implică coordonarea activităţii consiliilor locale municipale, orăşeneşti şi comunale în vederea realizării 

serviciilor publice de interes judeţean din domeniul administraţiei publice locale. 
Direcţia juridică, administraţie publică şi dezvoltarea teritoriului efectuează periodic acţiuni de îndrumare şi control în teritoriu asupra activităţii de eliberare a 

certificatelor de producător agricol, respectiv de îndrumare asupra activităţii de evidenţa, circulaţia şi păstrarea documentelor, p.s.i şi alte domenii stabilite prin legi 

speciale în competenţa consiliilor judeţene dacă acestea se enumeră printre domeniile de competență a acesteia. 
Direcţia juridică, administraţie publică şi dezvoltarea teritoriului exercită control asupra legalităţii actelor ce emană de la compartimentele aparatului 

consiliului judeţean, care i-au fost prezentate în acest sens. Conlucrează la organizarea, în condiţiile prevăzute de lege, a şedinţelor consiliului judeţean şi ale 

comisiilor de specialitate constituite la nivelul Consiliului Județean Covasna. Asigură difuzarea, evidenţa actelor emise de consiliul judeţean, legătura acestuia cu 
mijloacele de informare în masă privind convocarea consiliului şi rezolvarea problemelor ridicate de cetăţeni prin diferite forme de adresare autorității 

administraţiei publice județene.  

Asigură redactarea proiectelor de hotărâri şi a materialelor aferente acestora, precum şi a altor acte ce se emit, în baza atribuţiilor Direcţiei juridice, 
administraţie publică și dezvoltarea teritoriului. 

Informează periodic conducerea consiliului judeţean asupra problemelor constatate în teritoriu în vederea găsirii şi stabilirii celor mai eficiente modalităţi de 

coordonare a activităţii consiliilor locale în interesul comun. 
Asigură reprezentarea în fața instanțelor judecătorești a județului Covasna, Consiliului Județean Covasna și a Preşedintelui Consiliului Județean Covasna. 

Asigură activitatea de relații cu publicul și petiții, comunicarea informațiilor de interes public, în condițiile legii, precum și realizează procedurile prevăzute de 

lege privind transparența decizională. 
Direcţia juridică, administraţie publică şi dezvoltarea teritoriului urmăreşte derularea investiţiilor pe toată perioada, începând cu proiectarea până la punerea în 

funcţiune, stadiul fizic şi valoric al lucrărilor, verifică pe teren şi confirmă situaţiile de lucrări întocmite de antreprenor; 

Asigură obţinerea tuturor avizelor necesare emiterii autorizaţiilor de construcţie pentru toate obiectivele de investiţie. 
Organizează periodic analize privind modul de derulare a programelor de investiţii şi reparaţii capitale, iniţiază măsuri pentru eliminarea disfuncţionalităţilor. 

Participă la recepţia lucrărilor de investiţii, finanţate din fonduri speciale sau din bugetul propriu al judeţului. 

Asigură încheierea contractelor pentru realizarea obiectivelor de investiţii din programele anuale ale consiliului judeţean, în urma efectuării licitaţiilor 
efectuate conform legii. 

Asigură verificarea calitativă şi cantitativă a lucrărilor, verifică situaţiile de lucrări, întocmeşte formele de plată, organizează evidenţa decontărilor. 

Întreprinde demersurile necesare şi asigură finanţarea pentru contractarea şi procurarea utilajelor, dotărilor aferente lucrărilor de investiţii proprii ale 
Consiliului judeţean. 

Asigură organizarea licitaţiilor la nivelul Consiliului Judeţean Covasna. 

Asigură administrarea patrimoniului public și privat al județului Covasna. 
Asigură activităţile legate de managementul şi implementarea proiectelor. 

Direcţia juridică, administraţie publică şi dezvoltarea teritoriului este subordonată Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, este condusă de un director 

executiv şi de un director executiv adjunct. 
 

În anul 2014 Direcția a realizat următoarele activități: 

 

1. DOMENIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

 

În organizarea, pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului Judeţean Covasna şi a comisiilor de specialitate s-au respectat prevederile Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna.  

Astfel, în cursul anului 2014, Consiliul Judeţean Covasna s-a întrunit în şedinţe de 19 ori, după cum urmează: de 12 ori în şedinţe ordinare; de 7 ori în şedinţe 
extraordinare. 

În cadrul acestor şedinţa s-au adoptat 184 de hotărâri, în diferite domenii ale vieţii economice, sociale şi culturale.   
Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna a emis 273 de dispoziţii, reglementând diferite probleme ce intră în sfera lui de competenţă.  

Actele administrative adoptate sau emise au fost difuzate instituţiilor şi persoanelor interesate, iar cele cu caracter normativ au fost aduse la cunoştinţă publică, 

în conformitate cu prevederile legale. 
Potrivit dispoziţiilor HG nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător cu modificările şi complimentările ulterioare, preşedintelui 

Consiliului Judeţean îi revine sarcina de a împuternicii persoane din aparatul de specialitate pentru a constata şi sancţiona faptele ce constituie contravenţii 

prevăzute de actul normativ mai sus amintit, sens în care s-a emis Dispoziţia nr. 206/2005. În baza actului administrativ emis s-a desfăşurat, în anul 2014, controlul 
privind procedura de eliberare a certificatelor de producător la primăriile din judeţul Covasna. S-a verificat modul de eliberare a 768 buc. certificate de producător, 

ocazii cu care nu s-au constatat deficienţe privind respectarea condiţiilor şi criteriilor prevăzute de art. 10 lit. „a” şi ”h” din HG nr. 661/2001. 

În  cursul anului 2014 s-au primit, înregistrat și transmis la Agenţiei Naţionale de Integritate 31 declaraţii de avere şi 31 declaraţii de interese ale consilierilor 
judeţeni, pentru anul fiscal 2013,  potrivit prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor 

acte normative şi s-au transmis la Agenţia Naţională de Integritate. 
În vederea punerii în aplicare a legislaţiei privind apărarea împotriva incendiilor,  funcţionarii din cadrul Compartimentului au colaborat cu Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului Covasna la organizarea desfăşurării concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare pentru situaţii de 

urgenţă, faza judeţeană, care s-a desfăşurat în comuna Boroșneu Mare – localitatea Leț, la data de 29 iunie 2014.  
S-au asigurat lucrările de secretariat pentru Comisia Judeţeană Covasna de Analizare a Proiectelor de Stemă ale Judeţului, precum şi a Municipiilor, Oraşelor 

şi Comunelor din Judeţul Covasna pentru analizarea proiectelor de stemă ale comunelor Barcani, Bățani și Mereni.  
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2. DOMENIUL RELAȚII CU PUBLICUL ȘI PETIȚII  

 

Cadrul legal pentru asigurarea participării cetăţenilor la luarea deciziilor, consolidarea şi lărgirea cadrului de funcţionare a democraţiei participative s-a realizat 
prin Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.  

În baza Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, Consiliul Judeţean Covasna a informat, din oficiu, în prealabil opinia 

publică asupra problemelor de interes public care urmau să fie dezbătute în cadrul şedinţelor consiliului judeţean. 
În data de 21 ianuarie 2014, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnului Tamás Sándor, cu privire la 

stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2014, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 62 și 63 din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 6 ianuarie 2014 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din 

cadrul sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cotidiene locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”, pe pagina de 

internet a instituţiei www.cjcv.ro.  
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 5 februarie 2014 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea 

vreunei asociaţii legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din data de 27 februarie 2014, s-a procedat la adoptarea actului normativ cu 
privire la stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2014, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 62 și 

63 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

În data de 21 mai 2014, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnului Tamás Sándor, pentru modificarea  
anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 60/2010 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către Camera Agricolă Județeană Covasna. 

S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 21 mai 2014 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din 

cadrul sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cotidiene locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”, pe pagina de 
internet a instituţiei www.cjcv.ro.  

Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 05 iunie 2014 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea 

vreunei asociaţii legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna iulie 2014, s-a procedat la adoptarea actului normativ pentru 
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 60/2010 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către Camera Agricolă Județeană 

Covasna. 

În data de 21 august 2014, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean 
Covasna nr. 10/2013  privind stabilirea taxelor și tarifelor pentru activitățile și/sau serviciile prestate de către direcțiile aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Covasna și instituțiile din subordinea Consiliului Județean Covasna.  

S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 21 august 2014 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul din 
cadrul sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cele două cotidiene locale „Observatorul de Covasna”şi  „Székely Hírmondó” din 

data de 22 august 2014, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.  

Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 9 august 2014, nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea 
vreunei asociaţii legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din data de 2 septembrie 2014, s-a procedat la adoptarea actului normativ 

completarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 10/2013 privind stabilirea taxelor și tarifelor pentru activitățile și/sau serviciile prestate de către direcțiile 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna și instituțiile din subordinea Consiliului Județean Covasna 
În data de 9 decembrie 2014, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor cu privire la stabilirea prețurilor medii ale produselor 

agricole pentru anul fiscal 2015, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 62 și 63  din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal.  
S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 9 decembrie 2014 s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre la avizierul 

din cadrul sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cele două cotidiene locale „Observatorul de Covasna”şi  „Székely Hírmondó” 

din data de 10 decembrie 2014, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.  
Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 22 decembrie 2014 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din 

partea vreunei asociaţii legal constituite, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna februarie 2015, urmează să fie adoptată actul normativ cu 

privire la stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2015, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 
62 și 63 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

Consiliul Judeţean Covasna, prin direcţiile de specialitate a răspuns prompt la rezolvarea problemelor cetăţenilor, persoane fizice şi juridice, urmărindu-se 

îndeplinirea unui obiectiv fundamental, şi anume acela de a crea şi promova o relaţie directă între locuitorii judeţului şi reprezentanţii administraţiei publice 

judeţene. Aceste probleme ne-au fost aduse la cunoştinţă prin petiţii, sesizări, memorii, cereri depuse şi înregistrate la Compartimentul relaţii cu publicul şi petiţii şi 

prin audienţele care au fost solicitate conducerii consiliului judeţean.   

Conform programului stabilit prin Dispoziţia Preşedintelui nr. 184/2008, în semestrul I al anului au solicitat şi au fost primiţi în audienţă 8 persoane, din care 6 
persoane de către dl. preşedinte Tamás Sándor și 2 persoane de dl. vicepreşedinte Henning László-János. Problemele celor 8 de persoane primite în audienţă au fost 

rezolvate în cadrul audienţelor. 

În semestrul II al anului au solicitat şi au fost primiţi în audienţă 12 de persoane, din care 6 persoane de către dl. preşedinte Tamás Sándor, 5 persoane de  dl. 
vicepreşedinte Henning László-János și o persoană de vicepreşedinte Nagy Iosif.  

Problemele celor 12 de persoane primite în audienţă au fost rezolvate în cadrul audienţelor. 

În 2014 au fost analizate şi rezolvate în limitele termenelor legale în total 14 petiții. 
Informaţiile de interes public care se comunică din oficiu, conform art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, sunt cele cuprinse în anexa Dispoziţiei nr. 136/2006 

cu privire la informaţiile de interes public care se comunică din oficiu de către Consiliul Judeţean Covasna, emisă în baza reglementărilor amintite mai sus. 

În cursul anului 2014, accesul la informaţiile de interes public în cadrul Consiliului Judeţean Covasna s-a realizat în condițiile legii, raportul în acest sens fiind 
prezentat plenului Consiliului Județean Covasna. 

 

3. DOMENIUL JURIDIC-CONTENCIOS  

 

Compartimentul juridic-contencios şi control legalitate acte administrative este compartimentul din cadrul Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi 

Dezvoltarea Teritoriului care îndeplineşte sarcinile cu privire la asigurarea asistenţei juridice de specialitate atât pentru compartimentele din cadrul Consiliului 
Judeţean Covasna cât şi la cerere, consiliilor locale, redactarea proiectelor de hotărâri şi a dispoziţiilor, verificarea legalităţii actelor care emană de la 

compartimentele aparatului propriu de specialitate a Consiliului Judeţean Covasna prezentate spre avizare. 

În anul 2014 Compartimentul juridic – contencios a reprezentat interesele Județului Covasna, Consiliul Judeţean Covasna și/sau Președintele Consiliului 

Județean Covasna în fața instanțelor de judecată de toate gradele. 

Compartimentul juridic a realizat și o activitate preventivă ceea ce a rezultat reducerea cauzelor noi înregistrate pe rolul instanțelor de judecată.  
Astfel în cursul anului 2014 au fost înregistrate un număr de 15 cauze noi. La sfârșitul anului 2014, pe rolul instanțelor de judecată s-au aflat 68 cauze dintre 

care s-au numărat și cauze mai vechi aflate pe rol, începute înainte de 2014. 

S-a acordat asistență juridică în redactarea unor acte pentru autoritățile administrației publice locale din județul Covasna. 
În cursul anului 2014, Compartimentul juridic-contencios a întocmit un nr. de 23 de proiecte de hotărâre de Guvern. 

În perioada de referință 2014, consilierii juridici au întocmit proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean din care au fost adoptate 184 de hotărâri şi proiecte 

de dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna în număr de 273. 
În total au fost întocmite un nr de 457 de acte administrative.  

Consilierii juridici au avizat în perioada de referință un număr de 615 contracte.  

Cu ajutorul Compartimentului informatic a fost tipărit Monitorul Oficial al judeţului Covasna după fiecare şedinţă a Consiliului judeţean. 
Au fost îndeplinite atribuţiile Consiliului Judeţean Covasna privind asigurarea forţei de muncă necesară la mobilizare pe timp de război cu personalul cu 

obligaţii militare şi evidenţa salariaţilor aparatului propriu şi a consilierilor judeţeni cu obligaţii militare. Aceste activităţi au făcut obiectul unei analize anuale 

prezentate Consiliului Judeţean Covasna. 
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4. ÎN DOMENIUL REGISTRATURII  

 

În cursul anului 2014 s-a primit prin poștă, curier, poșta electronică, fax sau direct de la petiționari precum și acte create din oficiu  într-un număr de 13 285, 
acte care au fost înregistrate în Registrul de intrare – ieșire al Consiliului Județean Covasna. De asemenea s-au înregistrat și difuzat actele normative publicate în 

Monitorul Oficial al României (Partea I) 

După înregistrare aceste acte au fost prezentate conducerii Consiliului Județean Covasna în vederea repartizării acestora către compartimentele care au 
atribuția legală de a le soluționa. Conform rezoluţiei preşedintelui, vicepreşedinţilor şi secretarului judeţului Covasna, s-au repartizat actele către direcțiile sau 

compartimentele de specialitate pe bază de condică de predare-primire. S-au operat in  Registrul de intrare – ieșire datele conform rezoluției.  

Lunar s-au difuzat către compartimentele de specialitate și instituțiile subordonate Consiliului Județean Covasna Monitorul Oficial al Județului Covasna.  
De asemenea la nivelul registraturii s-au întocmit 13 procese verbale de predare-primire a documentelor depuse în vederea evaluării pentru licitaţii, 4 procese 

verbale de afișarea a unor asociaţii din judeţul  Covasna, precum și 12 centralizatoare privind francarea trimiterilor poştale, care au fost înaintate către serviciul 

buget-finanţe, contabilitate. 
 

5. ÎN DOMENIUL ARHIVEI 

 

În cursul anului 2014 s-a asigurat ordonarea şi conservarea corespunzătoare a documentelor în depozitul de arhivă. La solicitarea persoanelor fizice şi juridice 

s-au eliberat în total 69 adeverinţă  şi copii de pe actele aflate în păstrarea Consiliului Judeţean Covasna, cu aprobarea secretarului judeţului Covasna. 
Compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate precum şi persoanelor fizice şi juridice interesate s-a pus la dispoziţie documente pentru 

consultare cu respectarea procedurilor legale. 

În baza de inventar s-au preluat documentele arhivistice create de compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Covasna în nr. de 28 inventare, în cursul anului 2014 asigurându-se selecţionarea, conservarea şi păstrarea acestora. 

Reorganizarea Comisiei de selecţionare a documentelor din arhiva proprie a sigiliilor şi ştampilelor scoase din uz, prin  Dispoziţia Preşedintelui nr. 222/2014; 

Pentru constituirea corectă a arhivei, conform procedurilor Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996, în urma propunerilor primite de la compartimentul de 
specialitate din cadrul aparatului de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, s-a aprobat reactualizarea Nomenclatorului arhivistic al actelor Consiliului 

Judeţean Covasna,  prin  Dispoziţia Preşedintelui nr. 205/2013; 

În anul 2014 au fost selecționate și predate la REMAT un nr. 11 inventare după cum urmează:  
1. Inventarul (Consiliul judeţean Covasna – Compartimentul Control Financiar de Gestiune din anii  1990-1998, 23 file, 213 u.a.,) înregistrat sub nr. 

10.597 din 04. 11. 2014; 

2. Inventarul (Prefectura Județului Covasna – Compartimentul Contabilitate din anul 1990, 2 file, 8 u.a.,) înregistrat sub nr. 10.598 din 04. 11. 2014; 
3. Inventarul (Prefectura Județului Covasna – Compartimentul Contabilitate din anul 1991, 2 file, 7 u.a.,) înregistrat sub nr. 10.599 din 04. 11. 2014; 

4. Inventarul (Prefectura Județului Covasna  și Consiliul judeţean Covasna – Compartimentul Contabilitate din anul 1992, 1 filă, 7 u.a.,) înregistrat sub nr. 10.600 

din 04. 11. 2014; 
5. Inventarul (M.Of. al jud.din România din anul 2003, 4 file, 77 u.a.,) înregistrat sub nr. 10.601 din 04. 11. 2014; 

6. Inventarul (Consiliul judeţean Covasna – Compartimentul Contabilitate din anul 1993, 2 file, 20 u.a.,) înregistrat sub nr. 11.165 din 18. 11. 2014; 

7.Inventarul (Consiliul Popular judeţean Covasna – Compartimentul Contabilitate din anul 1983-1984, 3 file, 23 u.a.,) înregistrat sub nr. 11.166  din 18.11. 
2014; 

8. Inventarul (Consiliul Popular judeţean Covasna – Compartimentul Contabilitate din anul 1985, 2 file, 20 u.a.,) înregistrat sub nr. 11.167 din  18.11. 

2014; 
9. Inventarul ( Consiliul judeţean Covasna – Compartimentul Contabilitate din anul 1994, 2 file, 18 u.a.,) înregistrat sub nr. 11.261 din 20. 11. 2014; 

10. Inventarul  (Corpul Gardienilor Publici Covasna din perioada 2002-2003,  

2 file, 34 u.a.,) înregistrat sub nr. 11.262  din   20. 11. 2014; 
11. Inventarul  (M.Of.  al  României,  partea II, II/C,III, IV,VI  din  anul  2008,  

10 file, 144 u.a.,) înregistrat sub nr. 10.602 din 04. 11. 2014. 

 

6. ÎN DOMENIUL SECRETARIATULUI ATOP 

 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna asigură prin activitatea sa, reprezentarea intereselor comunității în scopul asigurării unui climat de siguranță 

și securitate publică.  

De asemenea contribuie la: 

(1.) elaborarea planului de activităţi şi la fixarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă minimali, având ca scop protejarea intereselor comunităţii şi 
asigurarea climatului de siguranţă publică; 

(2) sesizează şi propune măsuri de înlăturare a deficienţelor din activitatea de poliţie; 

(3) face propuneri pentru soluţionarea de către organele de poliţie a sesizărilor care îi sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului, potrivit prezentei legi; 

(4) organizează consultări cu membrii comunităţilor locale şi cu organizaţiile neguvernamentale cu privire la priorităţile siguranţei persoanei şi a ordinii 

publice; 
(5) prezintă semestrial informări în şedinţele Consiliului Județean Covasna, asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii ; 

(6) elaborează anual un raport asupra eficienţei activităţii A.T.O.P, care se dă publicităţii. 

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, A.T.O.P. Covasna s-a întrunit în anul 2014 în 12 şedinţe ordinare și 2 ședințe extraordinare.  
Analiza şi studiile efectuate relevă că fenomenul infracţional înregistrat pe raza de competenţă s-a înscris pe ansamblu sub nivelul țării. Județul nostru fiind 

cotat la nivelul cel mai mare la toate indicatoarele de performanțe, rata criminalității fiind cea mai mică. A.T.O.P. Covasna prin toată activitatea sa a urmărit să: 

• identifice logistica necesară pentru eficientizarea exercitării serviciului poliţienesc;  
• recomande inițierea unor măsuri şi acte normative în domeniul asigurării climatului de siguranţă publică;  

• elaboreze studii de specialitate, lucrări şi documentaţii în domeniul ordinii publice;  

• urmărească îndeplinirea indicatorilor de performanţă; 
• să facă propuneri pentru soluţionarea de către organele de poliţie a sesizărilor care îi sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăților 

fundamentale ale omului. 

În vederea cunoașterii mai bine a realităților pe teren, A.T.O.P. Covasna s-a întâlnit pe zone cu primarii și șefii de post, care s-au arătat bună voință în acest 

sens, să destăinuie greutățile pe care-l întâmpină în activitatea lor zilnică. 

A.T.O.P. Covasna, de a lungul anilor a descoperit și cunoscut unele neconcordanțe ale actelor juridice existente, care îngreunează  activitatea primarilor și a 
hotărât ca să strângă toate problemele existente într-un singur material, pe care să facă cunoscut senatorilor și deputaților în vederea reglementării acestora. 

Elaborarea acestei material este în redactare.  

Problemele cele mai arzătoare cu care se confruntă primarii localităților - care au fost cel mai mult mediatizate la toate ședințele zonale de la Brețcu, zona 
Târgu Secuiesc, Zagon zona Covasna, până la zona Baraolt – este cea a amenzilor care nu sunt achitate de cetățeni, în majoritatea cazurilor de etnie romă, furtul de 

material forestier respectiv cea de metale. Au fost propuneri ca la furtul de metale,  cel ce achiziționează să fie sancționat, la fel la materialele lemnoase, respectiv 

să se inițieze o modificare a legislației în vigoare, care va interzice plata pentru materialele feroase preluate. În aproape toate zonele județului se ridică aceste 
aspecte.  

La mai multe ședințe zonale a fost prezent și domnul vicepreședinte Henning László, în calitate de invitat, dând răspuns pe loc primarilor cu privire la 

problemele ridicate. Trebuie să vă informăm, că după evenimentele din luna august, de la Sânzieni, Domnul Președinte Tamás Sándor, personal a propus 
Consiliului Județean aprobarea a două camere video pe locul de risc din comuna Sânzieni. Camerele au fost montate și funcționează monitorizarea fiind făcute la 

sediul IPJ Covasna. 

În cursul anului cetățenii au înaintat la secretariatul A.T.O.P. Covasna un număr de nouă petiții. Toate au fost soluționate și petiționarii au primit răspuns în 
scris, întrunindu-se și comisiile vizate înainte de luarea unor decizii. 
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Ținem să vă informăm că în luna decembrie A.N.A.T.O.P. România a ținut Adunarea Generală A.N.A.T.O.P. la Covasna sub găzduirea A.T.O.P. Covasna. 

Din păcate nimeni din conducerea Consiliului Județean nu a participat la acest eveniment, și nu am primit nici un sprijin material în acest sens. Cuvântul de 

deschidere a fost rostit de prefectul Județului. Înaintea Adunării Generale s-a desfășurat o ședință comună al A.T.O.P. Brașov și A.T.O.P. Covasna. Costurile 
Adunării au fost achitate de A.N.A.T.O.P. România și de vicepreședintele A.T.O.P. Covasna, domnul Kiss Tiberiu. La Adunarea Generală au fost ridicate mai 

multe aspecte ce privesc funcționarea A.T.O.P. -urilor, precum și rolul, și locul Consiliilor Județene, a Președinților Consiliilor Județene în menținerea Ordinii 

Publice. 
 

7. BIROUL INVESTIȚII ȘI PATRIMONIU  

 

Domeniul investiții: 

 

1. Obiectiv de investiție: Construire şi amenajare hale de depozitare şi garaje cu utilităţi, situat în str. Recoltei, nr. 3 

Recent o parte din clădirea administrativă a Consiliului Judeţean Covasna a fost retrocedată proprietarului de drept – Dl. Szotyori Nagy Áron in urma sentinţei 

judecătoreşti definitive de la sfârşitul anului 2007. Retrocedarea unei părţi a terenului şi a unei părţi din clădirea în care Consiliul Judeţean Covasna îşi desfăşura 
activitatea a atras după sine necesitatea construirii unor construcţii de tip hală, care să adăpostească funcţiunile secundare, cu caracter complementar celui de 

birouri, respectiv depozitare, birouri şi garaje care să răspundă normelor şi standardelor actuale. Având în vedere faptul că, această instituţie îşi are sediul în centrul 

oraşului, o zonă dens construită şi care nu permite înserarea unor construcţii de tip hală, terenul ales pentru ridicarea acestor construcţii se află în zona industrială a 
oraşului, respectiv pe strada Recoltei, nr. 3. 

În acest sens a fost semnat contractul de proiectare tehnică și execuție de lucrări nr. 615/19.12.2013 cu S.C. Instal-All S.R.L. din mun. Sf. Gheorghe în valoare 

de 2.861.056,82  lei cu TVA. 
După obţinerea autorizaţiei de construire cu nr. 35 din 03.04.2014 emis  de Primăria municipiului Sf. Gheorghe a fost comunicat către S.C. Instal-All S.R.L. 

ordinul de începere a lucrărilor cu nr. 3890/22.04.2014, în conformitate cu prevederile din contractul nr. 615/19.12.2013. 

În anul 2013 au fost executate lucrări în valoare de 1.987.288,03 lei cu TVA. 
Se preconizează terminarea lucrărilor până la data de 14. aug. 2015.  

 

2. Obiectiv de investiție: Amenajare interioară a Galeriei de Artă din Sf. Gheorghe 

Clădirea Bazarului este monument istoric având codul de identificare în registrul monumentelor istorice LMI CV-II-m-B-13110. Având în vedere importanța 

acestui monument Ministerul Culturii și Patrimoniului a introdus în Programul Cultural Pilot de Consolidare  Restaurare a Monumentelor Istorice. Prin urmare 

Consiliul Județean Covasna are oportunitatea, ca odată cu consolidarea elementelor de construcții a rizalitului central și al turnului cu ceas al clădirii Bazarului, să 
se realizeze o reabilitare adecvată pentru acest monument, cu destinația de spații expoziționale pentru Galeria de artă. Cu ocazia organizării evenimentelor din anul 

2010 dedicate ”Anului artelor plastice în judeţul Covasna” s-a constatat că din cauza deficiențelor existente la această clădire nu se pot organiza expoziții de 

anvergură. Pentru înlăturarea deficiențelor, pe lângă lucrările de de consolidare/restaurare, se impune executarea unor lucrări de amenajări şi dotări aferente în 
vederea creării condiţiilor optime organizării evenimentelor expoziționale de importanță deosebită. Lucrările începute în vara anului 2012 vor avea ca obiect lucrări 

de consolidare, reabilitarea sistemului de iluminat special, modernizarea sistemului de alarmă şi antiefracţie, dotarea cu sistem de supraveghere cu camere, 

realizarea sistemului de ventilaţie cu lucrările de acoperire aferente, lucrările de amenajare spaţii expoziţionale modulare, dotarea cu sistem intrare cu control acces, 
reabilitarea ferestrelor exterioare şi reparaţiile finisajelor interioare. Contractul de execuție de lucrări a fost semnat de Institutul Național al Patrimoniului în calitate 

de investitor și BMT Trans Construct SRL ca executant pe data de 04.04. 2012. 

Amplasamentul pentru începerea lucrărilor a fost predat pe data de 26.06.2012. Contractul semnat de părți avea durata de execuție de 4 luni calendaristice. 
Aportul propriu al Consiliului Județean Covasna în implementarea investiției este de 157.466,44 lei, reprezentând contravaloarea proiectelor și documentațiile 

tehnice necesare. În anul 2013 lucrările au fost executate în procent de 81%. 

 

Domeniul administrarea patrimoniului: 

În anul 2014 Biroul de investiții și patrimoniu a iniţiat mai multe proiecte de Hotărâri. 

S-a continuat înscrierea bunurilor imobile în evidenţele de CF ca bunuri aparţinând domeniului public sau privat al judeţului Covasna, după caz. 
S-a verificat periodic starea bunurilor aflate în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, precum şi a acelor bunuri care au fost date în administrare sau 

concesiune la alte instituţii s-au persoane juridice. 

A fost predat dreptul de administrare Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf” a clădirilor și terenurilor situate în municipiul Sf. Gheorghe, str. 

Spitalului nr. 2, aflate în proprietatea privată a județului Covasna, necesare desfășurării activității acestuia. 

S-a aprobat cumpărarea de către județul Covasna a unor imobile-terenuri și construcții -, situate în comuna Bodoc, satul Olteni, județul Covasna, Castel Miko, 

libere de orice sarcini, în cote egale de ½ parte cu comuna Bodoc 
S-a aprobat darea în administrare, respectiv în folosință gratuită Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și a Școlii Gimnaziale 

Speciale Sf. Gheorghe a clădirilor și terenurilor ce aparțin proprietății private a județului Covasna - în cotă parte de ½ - , necesare desfășurării activității acestora, 

pe o perioadă de 1 an. 
S-a aprobat acordul pentru efectuarea de către comuna Bodoc a lucrărilor urgente de reparații asupra acoperișului Castelului Mikó, monument istoric clasificat 

sub codul LMI 2010 CV-II-m-A-13242, aflat în coproprietatea județului Covasna și a comunei Bodoc, identificat în CF nr. 23743 al localității Bodoc. 

S-a reziliat cu acordul părților  Contractul de comodat nr. 11/08.02.2013 încheiat între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Instituția 
Prefectului-județul Covasna. 

S-a aprobat dezlipirea imobilului situat în municipiul Sf. Gheorghe, str. Recoltei nr. 3, judeţul Covasna, înscris în CF nr. 26919 sub nr. cadastral 405, aflat în  

proprietatea publică a judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Județean Covasna, , în 2(două) loturi, după cum urmează:  
- Lotul nou format nr. 1  - cu nr. top 1486/7/1/2/1 loc de casă de 138 mp;  

- Lotul nou format nr. 2 -cu nr. top 1486/7/1/2/2 de 325 mp, nr. top 1485/1/2/1 de 266 mp și nr. top 1486/20/3/1/1 de 329 mp, în suprafață totală de 920 

mp, având categoria de folosință loc de casă cu construcția C1-Atelier.  
S-a aprobat transmiterea dreptului de administrare al Parcului Memorial al Covăsnenilor de Pretutindeni din comuna Moacșa, județul Covasna, aflat în 

proprietatea publică a județului Covasna, din administrarea Consiliului Județean Covasna în administrarea Asociației „Vadon” Egyesület. 

S-a aprobat transferul imobilului-teren înscris în Cf. 29680 Sf. Gheorghe, nr. top 1981, în suprafață de 2167 mp, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 
Spitalului fn., județul Covasna din domeniul privat al județului Covasna în domeniul public al acestuia și în administrarea Spitalului Județean de Urgență ,,Dr. 

Fogolyán Kristóf”Sf. Gheorghe, ca bun prevăzut la Cap. II. pct. 2 din anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

8. BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE  

 

În cursul anului calendaristic 2014 biroul de achiziţii publice a finalizat în total 16 proceduri de achiziţii publice, din care 7 au  ca obiect contracte de furnizare, 

5 contracte de servicii şi 4 contracte de lucrări, din care 2 proceduri de achiziţie au fost anulate. 
În urma procedurilor de achiziții publice finalizate în anul  2014 s-au încheiat contracte cu valoare totală de 107.890.367,18 lei cu TVA, din care contracte de 

furnizare cu valoare totală de 34.413.197,75 lei cu TVA, contracte de servicii cu valoare totală de 4.763.508,99 lei cu TVA şi contracte de lucrări cu valoare totală 

de 68.713.660,44 lei cu TVA. 
Din valoarea totală de 107.890.367,18 lei cu TVA ale contractelor încheiate în anul 2014, 94.385.839,34 lei cu TVA reprezintă FONDURI EUROPENE astfel: 

contracte de furnizare 29.509.767,11 lei cu TVA, contracte de servicii 983.278,72 lei cu TVA și contracte de lucrări 63.892.793,51 lei cu TVA. 

În cursul anului 2014 au fost contestate 3 proceduri de achiziţii publice.  

 

9. COMPARTIMENTUL MANAGEMENTULUI PROIECTULUI  

 

1. Proiect prin POR:  Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Fogolyán Kristóf”, mun. Sfântu Gheorgheîn cadrul Programului Operaţional Regional - 
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Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.1- Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de 

sănătate. 

Contract de finanţare nr.  2175 din 30.09.2011: 
Valoarea totală a proiectului este de  = 87.223.949 lei, 

Valoarea totală eligibilă  = 70.269.925 lei, din care: 

- fonduri UE nerambursabile = 59.729.436 lei, 

- bugetul naţional = 9.135.090 lei, 

- co-finanţarea Beneficiarului = 1.405.399 lei. 

Rezultate aşteptate la finalizarea proiectului: 

- Recompartimentarea şi reamenajarea spaţiilor conform standardelor UE, 

- Modernizare instalaţii electrice, sanitare şi de telecomunicaţii, 

- Dotarea cu aparatură medicală nouă, 

- Modernizarea instalaţiilor de încălzire centrală, 

- Reabilitarea termică a clădirilor existente, 

- Dotarea cu noi ascensoare de mare capacitate. 

 

Activităţile proiectului: 

Construcţii şi instalaţii 

În august 2014  a fost semnat Contractul de lucrări in valoare de 30.220.123 lei între Antreprenor,  S.C. Baumeister S.R.L. din mun. Sf. Gheorghe, în calitate 

de lider de asociaţie şi Judeţul Covasna. Ordinul de începere a lucrărilor s-a dat pe 2 septembrie 2014.   
Lucrările de construcţii au fost începute cu lucrările de structură şi consolidare, au fost atacate pe 4 fronturi:  

- structură pentru casa lifturilor ( extindere la corpul A),  

- structură pentru scara de incendiu ( extindere la corpul B),  

- consolidare stâlpi şi grinzi la corpul A, 

- consolidare stâlpi şi grinzi, respectiv pereţi diafragmă la corpul B ( etaj II - V ). 
 

Până în data de 31.12.2014 au fost începute următoarele tipuri de lucrări de construcţii şi instalaţii: 

- Lucrări infrastructura corp A – cămăşuire stâlpi; 

- Scară metalică de evacuare corp B; 

- Lucrări infra lift nou corp A - fundaţii; 

- Lucrări supra lift nou corp A – struct. beton armat; 

- Suprastructura corp B etaj II - V – lucrări de consolidare; 

- Lucrări de desfaceri, demolări  – corp B; 

- Demontare instalaţii termice – corp B; 

- Instalaţii sanitare - demontări – corp B. 

 

Dotări şi echipamente medicale: 

Pe 2 octombrie 2014 s-a semnat contractul de furnizare cu firma VAMED Standortentwicklung und Engineering G.m.b.H. & Co. – Austria, în valoare de 

27.039.459 lei pentru furnizarea si montarea echipamentelor medicale, respectiv pentru instruirea personalului. 

Principalele echipamente şi dotări ce vor fi furnizate: 

- bloc operator cu 4 săli de operaţii, complet echipate, 

- 1 bloc pentru mici intervenţii chirurgicale – la urgenţă, 

- sterilizare – departament complet echipat, 

- terapie intensivă ( ATI ) cu zonă de trezire, 

- laboratoare ( imunologie, biochimie etc.), 

- parte hotelieră – saloane complet echipate, 

- sistem de stocare a datelor. 

- Din primul lot de dotări şi echipamente medicale a fost furnizat până la sfârşitul lunii decembrie 2014 următoarele: 

- Holter EKG 3 canale Sectia Cardiologie 

- Holter tensiune Sectia Cardiologie 

- Electroencefalograf Sectia Neurologie 

- Electroencefalograf Sectia Psihiatrie 

- Lampa fototerapie Neonatologie 

- Incubator nou nascuti Neonatologie 

- Aparat fototerapie tip Bili-Bed Neonatologie 

- Masa radianta nou nascuti Neonatologie 

- Monitor functii vitale nou nascuti Neonatologie 

- Electrocauter mono-bipolar Dermatologie 

- Echipamente de endoscopie  

- digestiva: sistem video HD cu gastro si colonoscop Gastroenterologie 

 

Publicitatea proiectului: 

În urma analizării ofertelor primite, a fost semnat contractul de prestări servicii nr. 549/23.10.2014 cu S.C. Obsevatorul Media Group S.R.L. 

A fost amplasat panoul temporar pe şantier – la poarta Spitalului Judeţean, 

Se aplică autocolantele tip “Regio” pe echipamentele medicale furnizate. 

 

Asistenţă tehnică 

Pe 14.10.2014 a fost semnat contractul privind asistenta tehnica in şantier (dirigenţia de şantier) cu operatorul economic S.C. IKEN Construct Management 

S.R.L din Bucureşti.  

În data de 24.09.2014 a fost transmis către ADR Centru Cererea de rambursare nr. 1. 

 

10. UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI - SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL 

COVASNA 

 

Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Covasna- proiect în curs de implementare in cadrul POS – Mediu I. 
Pe data de 17.09.2010 s-a semnat Contractul de finanţare. 

Valoarea totală a proiectului 103. 815.331 lei + TVA. 

Valoarea eligibilă a proiectului: 93.851.898 lei + TVA, 
Contribuţia Consiliului Judeţean Covasna la valoarea eligibilă este de 1.877.038 lei + TVA, 
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Valoarea neeligibilă a proiectului este 9.963.433 lei + TVA. 

După finalizarea achizițiilor publice aceste valori sau modificat astfel: 

- Valoarea totală a proiectului: 70.591.411 + TVA. 

- Valoarea eligibilă a proiectului: 64.768.366 + TVA, 

- Valoarea neeligibilă a proiectului: 6.865.447 +TVA 

 

Sunt în derulare următoarele contracte: 

- Asistenţă tehnică pentru sprijin în managementul proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Covasna – 1.591.805 lei + TVA. 

Contractul s-a finalizat în anul 2014. În anul 2014 a fost plătită suma de 148.788 lei + TVA 

- Asistenţă tehnică pentru supervizarea contractelor din cadrul proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Covasna – 2.001.450 lei 

+ TVA din care în anul 2014 s-a plătit suma de 705.720 lei  + TVA. 

- Servicii de publicitate şi elaborarea Strategiei de conştientizare publică pentru Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Covasna – 

707.552 lei + TVA. În anul 2014 a fost plătită suma de 205.685 lei +TVA 

- Servicii de audit financiar al proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Covasna - 29.694 lei + TVA. 

- Asistența tehnică acordată de proiectant: În anul 2014 a fost plătită suma de 162.000 lei+TVA 

- Contracte finalizate: 

- Închiderea a 4 depozite de deşeuri neconforme în judeţul Covasna –Valoarea contractului: 22.729.317,38 lei + TVA. A fost finalizată lucrările la 
închiderea depozitului de la Întorsura Buzăului înainte de anul 2014. În anul 2014 au fost finalizate lucrările la depozitul de la Covasna. Au început lucrările la 

depozitul de la Tg. Secuiesc  şi s-a elaborat proiectul tehnic pentru închiderea depozitului de la Sf. Gheorghe. În anul 2014 a fost plătită suma de 3.829.493 lei 
+TVA 

- Construcţia unui nou Centru de Management Integrat al Deşeurilor (CMID), incluzând o linie de sortare şi o staţie de compostare în com. Boroşneu 
Mare, Construcţia unei staţii de transfer în mun.Târgu Secuiesc. Valoare contract: 27.155.380 lei + TVA. Au început lucrările în anul 2014. În anul 2014 a fost 

plătită suma de 4.454.688 lei +TVA 

Contracte finalizate înainte de 2014: 

- Verificarea proiectelor tehnice în conformitate cu Legea 10/1995: 108.544,61 + TVA,  

- Servicii de editare specializată a documentaţiilor tehnice - 37.000 lei + TVA. 

În curs de licitare în cursul anului 2014:  

Furnizare de echipamente pentru Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Covasna. În anul 2014 a fost încheiat contract pentru 1 lot și s-a 
reluat achiziția public pentru lotul 2 și 3. 

 

11. FINANȚĂRI NERAMBULSABILE PENTRU PROGRAMELE DE INTERES JUDEȚEAN ȘI RAPORT DE ACTIVITATE - REGISTRU 

AGRICOL 

 

1. În anul 2014 Consiliul Județean Covasna a continuat acordarea de finanțări nerambursabile pentru programele de interes județean, după cum urmează: 
 

Programul 
Nr. proiecte 

finanțate 

Suma acordată 

(lei) 

Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural 15 121.766 

Programul judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea bazelor sportive din mediul rural 10 77.976 

Programul judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul rural 8 80.000 
 

2. Prin Hotărârea nr. 70/2013 Consiliul Județean Covasna a aprobat Programul multianual 2013-2016 „Primul Ghiozdan” în vederea susţinerii învăţământului 

şcolar din judeţul Covasna. În cadrul acestui program s-a distribuit pentru elevii înscriși în clasa pregătitoare la unitățile de învățământ de pe raza județului Covasna 
pentru anul școlar 2014-2015 un număr de 2252 de ghiozdane echipate cu un set minim de rechizite școlare și alte materiale didactice. 

3. În cadrul proiectului ”Implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii registrului agricol în format electronic, respectiv achiziționarea serviciilor de 

dezvoltare și implementarea soluțiilor software în județul Covasna” la data de 05.12.2013 s-a semnat Contractul de finanțare nr. 1160/321 cu Ministerul pentru 
Societatea Informaţională, în valoare de 6.591.530 lei, durata proiectului fiind de 18 luni.  

În cursul anului 2014 a avut loc semnarea contractelor având ca obiect consultanță în domeniul managementului de proiect, consultanță în domeniul 

achizițiilor publice, precum și servicii de informare și publicitate. 
Totodată am început derularea achiziției pentru serviciile de audit tehnic și audit financiar, respectiv serviciile de conectare la internet broadband  

Pentru achiziţia de furnizare soluţie informatică şi componente hard, a fost lansat pe SEAP Anunţul de participare cu numărul 152075/09.07.2014, şi a avut loc 

deschiderea ofertelor cu Proces verbal al şedinţei de deschidere nr. 8401/02.09.2014. Prin Raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică, 
înregistrat sub nr. 251/13.01.2015, procedura de achiziţie publică având ca obiect: Furnizare sistem informatic si elemente hard aferent proiectului sus 

menționat a fost anulată în baza prevederilor art. 209 alin (1) lit. a) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare - au fost depuse numai oferte inacceptabile şi/sau 
neconforme. Până la această dată rezultatul procedurii de achiziţie publică nu a fost contestată de către ofertanți. 

În data de 27.10.2014 a fost depus la Organismul intermediar Cererea de rambursare nr. 1, în valoare de 98.608,62 lei, care a fost acceptată la plată, după cum 

urmează: 
 

Valoarea eligibilă a 

Cererii de Rambursare 

(1) 

FEDR 

(82,70%) 

(2)=(1)*%FEDR 

Prefinanţare 

 

(3) 

Buget de stat 

(BS) (17,30%) 

(4)=(1)*%BS 

Suma solicitată spre rambursare prin prezenta cerere 

(5)=(2)-(3)+(4) 

FEDR=(2)-(3) BS=(4) FEDR+BS 

98.608,62 81.549,33 0,00 17.059,29 98.608,62 
 

Totodată, în cursul lunii decembrie s-a solicitat aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului de la 18 la 23 de luni. Actul adițional nu a fost 

încheiat până la această dată. 

 

12. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „MANAGEMENTUL ADECVAT AL ARIILOR NATURALE PROTEJATE MUNŢII BODOC-

BARAOLT, DEALUL CIOCAŞ-DEALUL VIŢELULUI, TINOVUL APA ROŞIE, TINOVUL APA LINĂ-HONCSOK, OLTUL SUPERIOR, RÂUL 

NEGRU, CIOMAD-BALVANYOŞ ŞI MESTECĂNIŞUL DE LA RECI” 

 

În data de 28.03.2014 a fost semnat contractul de finanțare nr. 151552 între Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice și Județul Covasna prin Consiliul 

Județean Covasna, cu numărul de înregistrare în SMIS-CSNR 42463. Localizarea proiectului:  Situl Natura 2000 Munţii Bodoc-Baraolt, Aita Mare, Arcuş, Baraolt, 
Băţani, Belin, Bixad, Bodoc, Cernat, Dalnic, Ghidfalău, Hăghig, Ilieni, Malnaş, Micfalău, Moacşa, Sfântu Gheorghe, Turia, Vâlcele, Valea Crişului; Judeţul 

Harghita: Cozmeni; Judeţul Braşov: Bod, Hărman, Măieruş, Ormeniş, Sânpetru, 

Obiectivul general al proiectului este protecția și îmbunătățirea biodiversității și a patrimoniului natural prin organizarea managementului ariilor naturale 
protejate aflate în administrarea/custodia Județului Covasna, crearea unor condiții optime de vizitare și informare prin realizarea infrastructurii pentru uz public 

orientată spre protecția și gestionarea mediului a opt arii naturale protejate aflate pe teritoriul județului Covasna și prin acest fel conștientizarea vizitatorilor și al 

comunităților locale asupra valorilor naturale și contribuirea la dezvoltarea durabilă a acestora, în conformitate cu obiectivele generale ale POS Mediu şi specifice 
ale Axei prioritare 4. 

În anul 2014 în cadrul proiectului s-au desfășurat mai multe activități, prevăzute în cererea de finanțare. În urma organizării procedurilor de achiziție au fost 

semnate contractele pentru activitățile următoare: servicii realizare planuri management, studii preliminare; servicii proiectare şi asistență tehnică; furnizare 
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echipament structura de administrare – textile, încălțăminte, schiuri, soluții întreținere; furnizare echipament structura de administrare – aparat foto, navigație, 

lanternă; furnizare echipament și bunuri pentru dotare UIP. 

Au fost semnate contracte, prin achiziție direct în cazul activităților: servicii de informare-conștientizare aferent procedurii de elaborare, aprobarea planurilor 
de management; realizare site web; imprimări; evaluare impact campanii informare; campanii de informare-conștientizare și servicii de publicitate în presă. 

Pentru realizarea lor în cursul anului a fost constituită Unitatea de Implementare al Proiectului cu 5 persoane (manager proiect, expert contabil, responsabil 

comunicare, responsabil în domeniul tehnic și responsabil în domeniul bilogiei), dintre care două au fost angajate prin concurs. 
Majoritatea activităților pentru care au fost semnate contracte, în afara de serviciile de publicitate se vor desfășura în anul 2015, termenul final de 

implementare al proiectului fiind 31 decembrie 2015. 

 

13. COMPARTIMENTUL DE AUTORITATE TUTELARĂ ȘI PROBLEME SOCIALE 

 

Printre atribuţiile compartimentului de autoritate tutelară şi probleme sociale se află întocmirea actelor necesare în vederea exercitării, respectiv îndeplinirii 
drepturilor şi obligaţiilor părinteşti, în numele preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna în situaţia copilului pentru care nu a putut fi instituită tutela şi pentru care 

instanţa a dispus măsura plasamentului (art. 62, alin. (2) din Legea nr. 272/2004). 
La sfărşitul anului 2014 aveam 258 de copii aflate în situaţia sus menţionată-pentru aceşti copii au fost eliberaţi 8 dispoziţii: 

- 1 pentru acordarea consimţămăntului pentru eliberarea cărţii de identitate 

- 2 pentru acordarea consimţămăntului pentru deplasare în străinătate 

- 2 pentru acordarea consimţămăntului în vederea deschiderii unui cont în care va fi capitalizată alocaţia de stat 

- 3 pentru acordarea consimţămăntului pentru efectuarea unor intervenţii chirurgicale 

În domeniul adopţiei interne în anul 2014 au fost finalizate 6 încuviințări. La data de 07.06.2014 a fost organizată Serbarea Copiilor Adoptați. 
A fost îndrumat metodologic activitatea de autoritate tutelară desfăşurată în comune şi oraşe (art. 116, alin. (3), lit. ,,b” din Legea nr. 272/2004), la cererea 

acestora. 

Pe parcursul anului au fost verificate la consiliile locale: 
1. evidenţa tutelei, curatelei; 

2. evidenţa persoanelor puse sub interdicţia exercitării drepturilor părinteşti; 

3. evidenţa persoanelor decăzute din drepturile părinteşti; 
4. modul în care se efectuează anchetele sociale în domeniu; 

5. evidenţa minorilor pentru care li s-a aplicat o măsură de protecţie specială/sau cărora li s-a stabilit o încadrare într-un grad de handicap şi orientare şcolară; 

6. evidenţa persoanelor cu dizabilităţi încadrate într-un grad de handicap, respectiv dacă s-a numit o persoană, prin dispoziţia primarului, ca îngrijitor a 
acestora. 

Compartimentul de autoritate tutelară și probleme sociale urmăreşte reactualizarea Comisiei pentru protecţia copilului, propunând secretarului judeţului 

Covasna înlocuirea membrilor acesteia (art. 8 din H.G. nr. 1437/2004). 
În acest sens în anul 2014 a fost modificată componența nominală al Comisiei prin schimbarea reprezentantului Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Covasna. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 

general, Consiliul Judeţean Covasna va acorda finanţare nerambursabilă persoanelor juridice fără scop patrimonial - asociaţii sau fundaţii acreditate, care 
desfăşoară activităţi pe teritoriul judeţului Covasna în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, a persoanelor cu dizabilități și a persoanelor 

vârstnice. 

Pentru acest scop s-a lansat „Programul de colaborare cu organizaţii neguvernamentale care desfăşoară activităţi de asistenţă socială în judeţul Covasna, în 
anul 2014”. 
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Anexa la raportul aferent Biroului de achiziții publice 

 

Nr. 

crt. 

Obiectul contractului/ 

Acordului-cadru 

Valoarea estimată 

fără TVA Procedura aplicată 
Nr. de 

ofertanţi 
Câştigător 

Număr 

acord cadru 
Număr contract 

Valoare contract 

(lei cu TVA) 

Contestaţii 

depuse 
Observaţii 

(Lei/Euro) 

I. CONTRACTE DE FURNIZARE 

1 

Acord cadru - Aprovizionare 

şi distribuţie lapte UHT 
pentru elevi şi preşcolari 

(pentru anul şcolar 2013-

2017) 

11.311.156,8           

2.501.970 

Licitaţie deschisă cu 
fază finală 

electronică 

1 SC DORNA SA 533/10.10.2013 511/08.09.2014 
3.263.545 (LOT 1 - 

LOT 10) 
Nu a fost cazul 

PROCEDURĂ 

FINALIZATĂ 

2 

Acord cadru - Aprovizionare 

şi distribuţie corn 80g pentru 

elevi şi preşcolari (pentru 
anul şcolar 2013-2017) 

6.119.150,4             

1.353.525 

Licitaţie deschisă cu 
fază finală 

electronică 

8 
SC PAN 

ABACS SRL 

523/10.10.2013        

524/10.10.2013        

525/10.10.2013        

526/10.10.2013          

527/10.10.2013        

528/10.10.2013        
529/10.10.2013        

530/10.10.2013        

531/10.10.2013        
532/10.10.2013 

501/08.09.2014        

502/08.09.2014        

503/08.09.2014        

504/08.09.2014        

505/08.09.2014        

506/08.09.2014        
507/08.09.2014        

508/08.09.2014        

509/08.09.2014        
510/08.09.2014 

227.481 (LOT 1)      

142.107 (LOT 2)      

59.485 (LOT 3)      

79.876 (LOT 4)       

82.875 (LOT 5)       

67.219 (LOT 6)       
102.772 (LOT 7)      

37.104 (LOT 8)       

101.316 (LOT 9)     
87.372 (LOT 10) 

Nu a fost cazul 
PROCEDURĂ 

FINALIZATĂ 

3 

Achiziţia de echipamente 

pentru Sistemul de 
Management Integrat al 

Deşeurilor din judeţul 

Covasna 

9.942.638                                                  

2.199.261 

Licitaţie deschisă cu 
fază finală 

electronică 

4 
SC EURITEH 

SRL 
_______ 481/05.08.2014 2.264.240 (LOT 1) Nu a fost cazul 

PROCEDURĂ 
FINALIZATĂ, 2 

loturi anulate 

4 

Echipamente şi dotări privind 

“Reabilitarea Spitalului 
Judetean de Urgenta „Dr. 

Fogolyán Kristóf” – Sf. 

Gheorghe”, 

21.849.714,7      

4.886.767 
Licitaţie deschisă 1 

VAMED 

STANDORTE

NTWICKLUN
G und 

ENGINEERIN

G GMBH & 
CO KG 

_______ 522/02.10.2014 27.039.458,93 

Da, de către SC 

METROMED 
TEHNOLOGIC 

SRL; respins de 

CNSC 

PROCEDURĂ 

FINALIZATĂ 

5 

Furnizare sistem informatic 

si elemente hard aferent 
proiectului ”Implementarea 

unui sistem informatic 

destinat gestiunii registrului 

agricol in format electronic, 

respectiv achizitionarea 

serviciilor de dezvoltare si 
implementarea solutiilor 

software in judetul covasna” 

4.933.450,00    

1.098.005,83 
Licitaţie deschisă 2 ______ ______ ______ ______ ______ 

PROCEDURĂ 

ANULATĂ 

6 

Achiziţionarea 
echipamentului pentru 

structura de administrare şi a 

bunurilor necesare UIP 
aferent proiectului 

„Managementul adecvat al 

ariilor naturale protejate 
Munţii Bodoc-Baraolt, 

Dealul Ciocaş-Dealul 

Viţelului, Tinovul Apa Roşie, 
Tinovul Apa Lină-Honcsok, 

168.215,13   
38.320,42 

Cerere de oferte 3 

SC GERCOMP 

SRL   SC 

UNION CO 
SRL   SC 

GERCOMP 

SRL 

_______ 

551/28.10.2014        

554/29.10.2014        

551/28.10.2014 

107.309,60 (LOT 1)  

54.988,62 (LOT 2) 

40.769,96 (LOT 3) 

Nu a fost cazul 
PROCEDURĂ 
FINALIZATĂ 
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Nr. 

crt. 

Obiectul contractului/ 

Acordului-cadru 

Valoarea estimată 

fără TVA Procedura aplicată 
Nr. de 

ofertanţi 
Câştigător 

Număr 

acord cadru 
Număr contract 

Valoare contract 

(lei cu TVA) 

Contestaţii 

depuse 
Observaţii 

(Lei/Euro) 

Oltul Superior, Râul Negru, 
Ciomad-Balvanyoş şi 

Mestecănişul de la Reci 

7 

Aprovizionare şi distribuţie 

de mere pentru elevii din 
clasele I-VIII care 

frecventează învăţământul de 

stat şi privat 
autotizat/acreditat, pentru 

anul şcolar 2014-2015 

526.031,17       
119.473,79 

Cerere de oferte 1 
SC PAN 

ABACS SRL 
_______ 566/20.11.2014 652.278,64 Nu a fost cazul 

PROCEDURĂ 
FINALIZATĂ 

II. CONTRACTE DE SERVICII 

1 
Servicii de publicitate media 
pe anul 2014 

495.335,00                      
111.181,32 

Licitaţie deschisă cu 

fază finală 

electronică 

2 
SC STORMER 

SA 
_________ 224/18.03.2014 613.056,00 _________ 

PROCEDURĂ 
FINALIZATĂ 

2 

Acord cadru - Întreţinerea 

curentă  a drumurilor 
judeţene pe timp de iarnă în 

perioada 01.11.2013-

31.03.2016 

9.358.872,33            

2.069.448,15 

Licitaţie deschisă cu 
fază finală 

electronică 

6 

SC 

INTERNATIO

NAL  L SPAF 
SRL (LOT 1)   

SC DRUMURI 

ŞI PODURI 
COVASNA SA 

(LOT 2 şi LOT 

3)   SC 

RÎCÎIAŞ 

IMPEX SRL 

(LOT 4 şi LOT 
5) 

556/05.11.2013 (lot 1)  

557/05.11.2013 (lot 2)  
558/05.11.2013 (lot 3)  

559/05.11.2013 (lot 4) 

560/05.11.2013 (lot 5) 

544/23.10.2014 (lot 1)  

545/23.10.2014 (lot 2)  
546/23.10.2014 (lot 3)  

547/23.10.2014 (lot 4) 

548/23.10.2014 (lot 5) 

705.300,26 (lot 1)   

848.562,54 (lot 2)  
949.839,43 (lot 3)   

431.376,39 (lot 4)   

232.095,65 (lot 5) 

Nu a fost cazul 

Pentru Lotul 1 

contractul s-a 

semnat cu SC 
IFCOR SA 

3 

Asistenţă tehnică din partea 

inspectorului de şantier  
privind “Reabilitarea 

Spitalului Judetean de 

Urgenta < Dr. Fogolyán 
Kristóf > – Sf. Gheorghe” 

300.000         

67.096 
Cerere de oferte 2 

S.C. IKEN 
CONSTRUCT 

MANAGEMEN

T S.R.L. 

_________ 534/14.10.2014 145.038,72 Nu a fost cazul 
PROCEDURA 

FINALIZATĂ 

4 

Servicii realizare planuri 

management aferente 

proiectului „Managementul 

adecvat al ariilor naturale 

protejate Munţii Bodoc-
Baraolt, Dealul Ciocaş-

Dealul Viţelului, Tinovul 

Apa Roşie, Tinovul Apa 
Lină-Honcsok, Oltul 

Superior, Râul Negru, 

Ciomad-Balvanyoş şi 
Mestecănişul de la Reci 

727.390,82      

164.015,16 
Licitaţie deschisă 2 

S.C. 

MULTIDIMEN
SION S.R.L. 

_________ 569/26.11.2014 627.440,00 Nu a fost cazul 
PROCEDURA 

FINALIZATĂ 

5 

Servicii proiectare şi 

asistenţă tehnică aferente 
proiectului „Managementul 

adecvat al ariilor naturale 

protejate Munţii Bodoc-
Baraolt, Dealul Ciocaş-

474.518,50      

108.046,47 
Cerere de oferte 4 

SC EU 
PROJECT 

CONSULTING 

SRL, 

_______ 541/20.10.2014 210.800,00 

Da, de către SC 

EU PROJECT 

CONSULTING 
SRL, admis de 

CNSC 

PROCEDURĂ 

FINALIZATĂ 
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Nr. 

crt. 

Obiectul contractului/ 

Acordului-cadru 

Valoarea estimată 

fără TVA Procedura aplicată 
Nr. de 

ofertanţi 
Câştigător 

Număr 

acord cadru 
Număr contract 

Valoare contract 

(lei cu TVA) 

Contestaţii 

depuse 
Observaţii 

(Lei/Euro) 

Dealul Viţelului, Tinovul 
Apa Roşie, Tinovul Apa 

Lină-Honcsok, Oltul 

Superior, Râul Negru, 
Ciomad-Balvanyoş şi 

Mestecănişul de la Reci 

III. CONTRACTE DE LUCRĂRI 

1 

Lucrări de reamenajare şi 
refuncţionalizare Centrala 

termică zona Bibliotecii Bod 

Péter Megyei Könyvtár 

2.290.855                               

514.637 
Cererea de oferte _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

PROCEDURĂ 

ANULATĂ 

Nu s-a depus nicio 

ofertă 

2 

Execuţie lucrări de 
construcţii şi instalaţii pentru 

proiectul ,,Reabilitarea 

Spitalului Judeţean de 
Urgenţă <Dr. Fogolyán 

Kristóf> Sf. Gheorghe “ 

42.573.243,62     

9.521.659 
Licitaţie deschisă 13 

S.C. 
BAUMEISTER 

S.R.L 

________ 484/14.08.2014 30.220.122,31 

DA, de către SC 

VICTOR 

CONSTRUCT 
SRL, respins de 

CNSC, depus la 

Tribunal, 
respins 

 

3 

Acord cadru - Întreţinerea 

curentă a drumurilor publice 
pe timp de vară - plombări  

pe drumurile judeţene  din 

judeţul Covasna în perioada 

2014-2016 

10.088.903,10  

2.257.328,30 

Cererea de oferte cu 

fază finală 
electronică 

8 

MORANI 

IMPEX SRL   
CONFOREST 

SA      

MORANI 

IMPEX SRL 

15/12.02.2014 (lot  1)         

16/12.02.2014 (lot  2)          
17/12.02.2014 (lot  3) 

409/24.04.2014 (lot 1)       

410/24.04.2014 (lot 2)        
411/24.04.2014 (lot 3) 

512/08.09.2014 (lot 1)  

513/08.09.2014 (lot 2) 

514/08.09.2014 (lot 3) 

555.222,40  (lot 1)                     

637.494,54 (lot 2)                   
556.301,20 (lot 3)     

198.635,60 (lot 1)     

194.829,79 (lot 2)      

213.962,00 (lot 3) 

_______  

4 

Pod  peste râul Olt la km 

7+366 de pe DJ 131, Aita 
Mare, judeţul Covasna 

2.463.620,00        

553.249,50 
Cererea de oferte 3 

ELDICLAU 

IMPEX SRL 
________ 

422/08.05.2014        

Act adițional nr. 
611/23.12.2014 

2.464.421,40 ______  

5 
Construirea centrului de 
management integrat al 

deșeurilor 

47.456.259,00 
Licitaţie deschisă 

 
9 

KEVIEP 

EPITOIPARI 
ES 

KERESKEDEL

MI KFT 

________ 
 

227/27.03.2014 

 

 
33.672.671,20 

 

 
PROCEDURA S-A 

ÎNCEPUT ÎN 

ANUL 2012 
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DIRECȚIA ECONOMICĂ 

 
I. SERVICIUL BUGET-FINANȚE, CONTABILITATE 

 

1. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 

Se limitează la repartizarea a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 18,5% din 
impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură, precum şi a sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2014. La dimensionarea pe localităţi a fondurilor aferente proiectelor, și în anul 2014 s-a avut în vedere criteriul 

echitabilităţii, astfel ca fiecare consiliu local să dispună de resurse minime în vederea acoperirii financiare a implementării programelor de dezvoltare locală și a 
proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală. 

 

2. Elaborarea bugetului Consiliului judeţean Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2014 s-a efectuat în urma parcurgerii mai 
multor etape de fundamentare, şi anume: 

- estimarea veniturilor ce revin bugetului propriu al judeţului din impozite şi taxe, din cote şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau 

subvenţii de la bugetul de stat; 
- estimarea sumelor din fonduri externe nerambursabile în contul plăților efectuate și prefinanțări pentru programele europene derulate prin consiliul 

județean; 

- solicitarea propunerilor privind necesarul de credite bugetare aferente instituţiilor publice sau activităților finanţate din bugetul consiliului judeţean;  
 - analiza propunerilor de cheltuieli detaliate pe fiecare instituţie şi stabilirea de comun acord a nivelului de cheltuieli minime  necesare pentru 

funcţionarea instituţiei respective; 

- fundamentarea şi dimensionarea necesarului de credite pentru programul de investiţii publice, în concordanţă cu priorităţile stabilite de instituţiile 
publice şi conducerea autorităţii publice judeţene. 

Bugetul propriu al județului iniţial pe anul 2014 al consiliului judeţean şi al instituţiilor publice de interes judeţean a fost aprobat prin Hotărârea nr. 6/2014 a 

Consiliului Judeţean Covasna, însumând la partea de venituri valoarea de 148.027.210 lei şi la partea de cheltuieli valoarea totală de 168.376.800 lei. 
Având în vedere că în urma aprobării Ordonanței de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 

precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, începând cu anul financiar 2011 bugetul se împarte în două secțiuni, iar echilibrul bugetar se asigură prin 

utilizarea ca sursă de finanțare a excedentului anilor precedenți.  

Respectând principiul echilibrului bugetar, repartizarea creditelor bugetare pe activităţile finanţate din bugetul consiliului judeţean s-a făcut în limita 

veniturilor totale estimate a se încasa în anul 2014 din surse proprii, cote defalcate din impozitul pe venit şi din sumele defalcate din TVA repartizate județului prin 

Legea bugetului de stat pe anul 2014, nr. 356/2013, asigurându-se astfel, funcţionarea în limite normale a tuturor instituţiilor publice de interes judeţean. Din 
excedentul anului 2013, în valoare de 35.122.731,51 lei, s-a asigurat acoperirea financiară a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. 

Rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor publice din subordine s-a efectuat pe parcursul anului financiar raportat prin aprobarea a 12 

hotărâri, majorându-se de 9 ori nivelul surselor de venit şi al creditelor bugetare aprobate anterior, iar în 6 ocazii s-a efectuat repartizarea fondului de rezervă 
bugetară pentru noile acțiuni intervenite în cursul anului. 

Bugetul local al Consiliului Judeţean Covasna împreună cu instituţiile publice de sub autoritatea sa a însumat la sfârşitul anului 2014 valoarea de 167.521.690 

lei la venituri și de 189.895.280 lei la cheltuieli. 
Față de nivelul programat încasările realizate sunt în valoare de 93.091.939 lei. Plăţile efectuate în sumă de 92.882.070 lei au fost destinate finanţării 

următoarelor domenii de activitate:  

- lei - 

Denumire capitol 
Cod 

capitol 

Credite bugetare 
Plăţi 

efectuate 

Pondere din 

total plăți (%) 
anuale 

aprobate iniţial 
definitive 

Autorităţi publice şi acţiuni externe (aparatul propriu + Proiect Registru 

Agricol + Proiect Mind Rural) 
51.02 24.135.000 26.285.000 13.370.192 14,39 

Alte servicii publice generale 54.02 3.196.500 3.595.150 -411.934 -0,44 

Tranzacții privind datoria publică 55.02 350.000 350.000  0,00 

Apărare (CMJ) 60.02 310.000 325.000 260.394 0,28 

Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 180.000 190.000 108.035 0,12 

Învăţământ (învațamant special, program lapte-corn) 65.02 10.238.000 10.729.470 10.641.832 11,46 

Sănătate (Spitalul județean + proiect Reabilitare Spital Județean de 
Urgență Dr. Fogolyán Kristóf) 

66.02 34.397.000 35.759.000 3.920.111 4,22 

Cultură. recreere şi religie 67.02 10.749.100 10.950.410 10.475.693 11,28 

Asigurări şi asistenţă socială (DGASPC Covasna) 68.02 32.864.000 35.397.510 33.669.110 36,25 

Locuinţe servicii şi dezvoltare publică 70.02 147.000 338.000 57.099 0,06 

Protecţia mediului (Proiect Sistemul de management integrat al Județului 

Covasna) 
74.02 41.112.000 41.112.000 12.207.932 13,14 

Agricultură. Silvicultură, piscicultură şi vânătoare 83.02 421.200 765.940 765.940 0,82 

Transporturi (întreținere drumuri județene Pod Belin) 84.02 9.552.000 15.729.830 7.223.839 7,78 

Alte acţiuni economice (CSE Arcuș + CJPNDRS + Proiect Managementul 

adecvat al ariilor naturale) 
87.02 725.000 8.367.970 593.827 0,64 

TOTAL  168.376.800 189.895.280 92.882.070 100 
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Locuinţe servic ii şi 

dezvoltare publică

Ordine publică şi 

siguranţă naţională

Apărare (CMJ)

0.28%

Agricultură, silvicultură, 

piscicultură şi vânătoare

Alte servic ii publice generale

0.44%

Alte ac ţiuni economice (Proiect 

Managementul adecvat al ariilor 

naturale protejate)

0.63%

Sănătate (Proiect Reabilitarea 

Spitalului  Județean de Urgență Dr. 

Fogolyán Kristóf)

4.18%

Asigurări şi asistenţă socială 

(DGASPC Covasna)

35.93%

Cultură, recreere şi religie

11.18%

Învăţământ (învațamant special, 

program lapte- corn)

11.36%

Protec ţia mediului (Proiect Sistemul 

de management integrat al Județului 

Covasna)

13.03%

Transporturi (întreținere drumuri 

județene și pod Aita Mare)

7.71%

Autorităţi publice şi ac ţiuni externe 

(aparatul propriu + Proiect Registru 

agricol + Proiect Mind Rural)

14.27%

Asigurări şi asistenţă socială

(DGASPC Covasna)

Cultură, recreere şi religie

Învăţământ (învațamant special,

program lapte-corn)

Autorităţi publice şi acţiuni externe

(aparatul propriu + Proiect Registru

agricol + Proiect Mind Rural)
Transporturi (întreținere drumuri

județene și pod Aita Mare)

Protecţia mediului (Proiect Sistemul

de management integrat al Județului

Covasna)
Sănătate (Proiect Reabilitarea

Spitalului  Județean de Urgență Dr.

Fogolyán Kristóf)
Alte acţiuni economice (Proiect

Managementul adecvat al ariilor

naturale protejate)
Alte servicii publice generale

Agricultură, silvicultură, piscicultură

şi vânătoare

Apărare (CMJ)

Ordine publică şi siguranţă

naţională

Locuinţe servicii şi dezvoltare

publică

Tranzacții privind datoria publică

 
 
Luând în considerare acoperirea din excedent a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, execuţia de casă a bugetului propriu al județului efectuată de unitatea 

teritorială a trezoreriei statului, evidenţiază că la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2014 a rezultat un excedent curent de 35.332.598,11 lei, din care se vor 

acoperi creditele bugetare ale secțiunii de dezvoltare a bugetului pentru anul următor. 
În afara cheltuielilor de capital finanțate din excedent, la secțiunea de dezvoltare a bugetului se includ și fondurile externe nerambursabile și transferurile 

destinate investițiilor. 

Principalele investiții realizate din bugetul local în anul 2014 sunt următoarele: 
- aparatul propriu al consiliului județean: cumpărare imobil Castel Mikó Olteni (561.843 lei), tehnică de calcul (37.787 lei), obiectivul ”Construcții pentru 

marcarea limitei de juteț comuna Chichiș (71.063 lei), Construire și amenajare hale de depozitare și garaje cu utilități situat în Str. Recoltei nr.3 din mun. Sf. 
Gheorghe (1.987.287 lei), Pod peste râul Olt pe DJ 131 la km. 7+366, județul Covasna – Aita Mare, revizuire DALI, realizare proiect tehnic și execuție (1.149.406 

lei), 

- Proiect Reabilitarea Spitalului Judetean De Urgență Dr. Fogolyán Kristóf – 2.895.340 lei, 
- Proiect Sistem de Management Integrat al Deșeurilor – 12.207.932 lei, 

- Biblioteca Județeană ”Bod Peter”: 112.118 lei (scanner profesional), 

- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna: 678.970 lei din care: amenajare curte în incinta CSC Tg. Secuiesc – 74.828 lei, 
lucrări de reabilitare termică a centrului de plasament Tg. Secuiesc – 321.613 lei, lucrări de reparații capitale și extindere Centru de zi Sf. Gheorghe – 14.224 dotări 

independente – 183.294 lei. 

 

Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local 

Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local a însumat la sfârşitul anului 2014 valoarea de 62.406.310 lei la 

venituri și la cheltuieli, rezultând un buget echilibrat. 
Realizarea indicatorilor bugetari se prezintă astfel: 

La venituri, încasările curente însumează 55.664.724 lei, înseamnă 89,20% față de prevederi. 

Sursele de venit la care se înregistrează cea mai mare diferență reprezintă veniturile din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate. 
La cheltuieli, plăţile efectuate sunt în valoare de 56.440.455 lei și înseamnă 90,44% față de prevederi. 

Asemănător activităților finanțate exclusiv din bugetul local, și în cazul instituțiilor cu un anumit grad de autofinanțare, au fost respectate prevederile legate de 

măsurile de limitare a cheltuielilor bugetare, așa încât ponderea majoritară a plăților efectuate se referă la cheltuielile de personal și cheltuielile pentru sporirea 
bazei materiale. În structura cheltuielilor de capital predomină subvențiile repartizate pentru spitalul județean cu destinația exclusivă pentru secțiunea de dezvoltare 

a instituției sanitare. 

Prezentăm structura cheltuielilor în funcție de clasificația lor funcțională: 
-lei- 

Denumirea instituţiei 
Cod 

capitol 

Credite bugetare Plăţi 

efectuate 

Pondere din 

total plăți (%) initiale definitive 

0 1 2 3 4 5 

Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor 5410 422.000 412.750 396.030 0,70 

Spitalul Judetean de  Urgență Dr. Fogolyán Kristóf. 6610 50.820.000 53.965.000 48.363.337 85,69 

Muzeul Naţional Secuiesc 6710 2,137,000 2,240,160 2,151,510 3,81 

Ansamblul de Dansuri Trei scaune – Háromszék 6710 1.817.000 1.837.740 1.807.097 3,20 

Şcoala Populară de Arte şi Meserii 6710 1.031.000 1.037.750 1.014.138 1,80 

Centrul de Cultură al Judeţului Covasna 6710 1.663.000 1.468.200 1.356.914 2,40 

Camera Agricolă Județeană 8310 450.000 794.740 778.307 1,38 

Centrul de Studii Europene Arcuş 8710 403.000 391.540 323.722 0,57 

Centrul Județean Pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont 8710 393.000 258.430 249.400 0,44 

Total  59.136.000 62.406.310 56.440.455 100 
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Centrul de Cultură al 

Judeţului Covasna

2.40%

Camera Agrico lă Județeană

1.38%

Centrul de Studii Europene 

Arcuş

0.57%

Şcoala Populară de Arte şi 

M eserii

1.80%

M uzeul Naţional Secuiesc

3.81%

Spitalul Judetean de  Urgență 

Dr. Fogolyán Kristóf.

85.69%

Serviciul Public Comunitar 

Judeţean de Evidenţă a 

Persoanelor

0.70%

Centrul Județean Pentru 

Protecția Naturii, Dezvoltare 

Rurală și Salvamont

0.44%

Ansamblul de Dansuri Trei 

scaune - Háromszék

3.20%

 
Bugetul fondurilor externe nerambursabile 

Pentru proiectele finanțate în anul 2014 din sursa precizată în titlu, plățile efectuate au fost puse de acord cu autoritățile de implementare ale proiectelor, astfel : 

- Cap. 51.08 – 1) Finanțarea funcționării și a acțiunilor organizate de Centrul Europe Direct Sfântu Gheorghe, program finanțat de Reprezentanța 

Comisiei Europene  și 
- Cap. 68.08 - Parteneriate pentru învățare ,,GRUNDTVIG”, finanțare acordată sub formă de sume forfetare Direcției generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare din cadrul Ministerului Educației; 

Faţă de veniturile realizate în sumă de 57.288 lei, cheltuielile efectuate s-au ridicat la valoarea de 60.621 lei, fiind posibilă utilizarea excedentului anului 
precedent pentru acoperirea destinațiilor stabilite de finanțator. 

Bugetul creditelor interne 

Consiliul Județean Covasna cu Hotărârea nr. 150/2011 a aprobat contractarea și garantarea unei finanțări revolving în valoare de de 40.000.000 lei în vederea 
prefinanțării următoarelor două proiecte majore: ”Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Covasna” finanțat prin POS Mediu și Reabilitarea 

Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Fogolyán Kristóf Sfântu Gheorghe" finanțat prin POR. 

În urma licitației organizate pentru contractarea și garantarea unei finanțări revolving în valoare de 40.000 mii lei s-a încheiat contractul de servicii nr. 
C30002012011749 din data de 29.05.2012 cu O.T.P. Bank și s-a primit avizul favorabil emis de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale cu Hotărârea nr. 

2372/25.07.2012. 
Pentru anul 2014 din aceste două credite au fost aprobate credite bugetare inițiale în valoare de 12.000.000 lei, sumă care a fost inclusă în bugetul creditelor 

interne la cap. 66.07 – 500.000 lei și cap. 74.07 – 11.500.000 lei pentru finanțarea celor două proiecte majore. Din aceasta sumă în cursul anului 2014 nu au fost 

înregistrate plăți. 

 

3. Activităţile principale realizate în domeniul execuţiei bugetare au fost: 

a. Deschiderile de credite bugetare potrivit destinaţiei stabilite în bugetul aprobat, s-au făcut în cursul anului în urma analizei solicitărilor depuse de 
instituţiile judeţene, a fundamentărilor făcute pentru fiecare sumă, având în vedere şi gradul de folosire a sumelor avute la dispoziţie anterior. 

Analizând totodată disponibilul de credite deschise şi neutilizate reflectat în contul de execuţie al consiliului judeţean, s-a stabilit necesarul lunar de alocare de 

sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aferent acoperirii necesarului de credite bugetare solicitate de instituţii pentru perioada următoare, menite să 
acopere cheltuielile programate. 

b. Conducerea contabilităţii bugetare ale consiliului judeţean 

 evidenţa operativă a încasărilor și plăților pe categorii de venituri și cheltuieli, 

 confruntarea evidenţei cu conturile de execuţie primite zilnic de la Trezorerie, 

 prelucrarea fişei de date privind calculul taxei certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare, precum şi a celei de regularizare a 
taxelor, 

 virarea cotei de 50% din valoarea încasată la taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de construire şi a certificatelor de urbanism, la consiliile locale pe a 
căror rază teritorială se află lucrarea. 

 

c. Efectuarea virărilor de credite 

- Evidenţa solicitărilor depuse de instituţii pentru virări de credite 

- Analiza împreună cu instituţiile publice de interes judeţean a posibilităţilor de încadrare în prevederile bugetare de cheltuieli. 
- Întocmirea anexelor pe instituţii şi subcapitole de cheltuieli privind diminuarea creditului bugetar la subdiviziunea care prezintă disponibilităţi şi 

majorarea subdiviziunii la care mijloacele financiare sunt insuficiente. 

- Conformându-ne prevederilor Legii finanţelor publice locale, conform cărora competenţa de aprobare a virărilor de credite în cadrul aceluiaşi capitol 
bugetar aparţine ordonatorului principal de credite. 

e. Întocmirea situaţiilor financiare trimestriale și anuale 

- Verificarea situaţiilor financiare depuse de instituţii în termenul stabilit, având în vedere încadrarea în limitele bugetului aprobat şi concordanţa între 
indicatori. 

- Centralizarea datelor fumizate de instituţii pe fiecare anexă solicitată 

- Completarea caietului centralizator al situaţiilor financiare 
- Completarea bazei de date pe suport magnetic, verificarea la direcţia finanţelor publice a corelaţiilor cerute. 

 

II. COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE 

 

În anul 2014 Compartimentul resurse umane a contribuit la elaborarea a mai multor proiecte de hotărâri și a asigurat traducerea în limba maghiară a 

acestora, cu privire la următoarele: 
I. aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de  specialitate al Consiliului Județean 

Covasna, precum și ale instituțiilor și serviciilor publice de interes județean: 
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 modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna prin transformarea unor posturi  contractuale, respectiv 

funcții publice vacante în posturi cu grade profesionale inferioare, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr.  48/2014 și Hotărârea nr. 82/2014; 

 reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna începând cu data de 1 septembrie 2014, prin reînființarea, ca urmare a 
respingerii prin Legea nr. 92/2014 a Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 77/2013, a celor 4 posturi vacante desființate în anul 2013, și constituirea în cadrul 

Compartimentului managementul proiectelor a cinci UIP -uri pentru cele cinci proiecte finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare pentru 

care erau semnate contractele de finanţare – Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 117/2014; 
 aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna prin Hotărârea nr. 118/2014;  

 aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna, începând cu data de 1 noiembrie 2014, 

prin Hotărârea nr. 143/2014, modificată prin Hotărârea nr. 159/2014;  
 aprobarea statului de funcții al Muzeului Naţional Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum prin Hotărârea nr. 32/2014, începând cu data de 1 martie 

2014; 

 aprobarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului Național Secuiesc – Székely Nemzeti Múzeum începând cu data de 1 aprilie 2014 prin 
Hotărârea nr. 49/2014, prin care s-a aprobat desființarea în cadrul Muzeului Național Secuiesc a Centrului de Arte Plastice din Transilvania – Erdélyi 

Művészeti Központ, și modificată prin Hotărârea nr. 161/2014; 
 aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe - 

Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy începând cu 01.07.2014 prin Hotărârea nr. 88/2014, modificate de Hotărârea nr. 127/2014 și de Hotărârea nr. 163/2014 

cu data de 01.12.2014; 
 modificarea statului de funcții al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont prin Hotărârea  nr. 160/2014; 

 aprobarea statului de funcții al Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune - Háromszék” prin Hotărârea nr. 144/2014; 

 majorarea numărului posturilor cu un post la Centrul de Cultură al Județului Covasna și aprobarea organigramei și statului de  funcții prin Hotărârea 
nr. 162/2014; 

 organigrama și statul de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe au fost modificate  după cum urmează: 

începând cu data de 1 martie 2014 prin Hotărârea nr. 31/2014, de la data de 1 august 2014 prin Hotărârea nr. 102/2014, iar în luna decembrie 2014 prin 
Hotărârea nr. 177/2014. 

În luna octombrie 2014 s-a aprobat, prin Hotărârea nr. 142/2014, Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consi liului 

Județean Covasna și din cadrul instituțiilor publice subordonate acestuia, pentru anul 2015.  
II. Activități privind numirea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz a raporturilor de muncă pentru co nducătorii instituțiilor și 

serviciilor publice de interes județean, precum și pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna  

 prelungirea până la data de 2 iunie 2014 a contractului de management încheiat cu managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă „D r. Fogolyán 
Kristóf” Sfântu Gheorghe, domnul András-Nagy Róbert; 

 numirea în funcția de manager interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe al domnului András-Nagy 

Róbert începând cu data de 02.06.2014; 
 numirea, începând cu data de 02.10.2014, în funcția de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe al 

domnului András-Nagy Róbert, în urma concursului organizat în luna septembrie 2014; 

 numirea domnului Papucs András în vederea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de șef birou al Centrului Județean pentru Protecția 
Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont, devenite vacante în urma transferului titularului cu data de 9 ianuarie 2014. 

În cursul anului 2014 din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean 13 angajați au participat la cursuri de perfecționare, în următoarele domenii: 

informaţii clasificate, managementul patrimoniului unităţilor administrativ teritoriale, managementul pe bugete, contracte administrative, patrimoniu şi achiziții 
publice, amenajarea teritoriului, urbanism și autorizarea construcţiilor, administrarea domeniului public, managementul proiectelor europene-strategia 2014-2020, 

managementul documentelor, constituirea, organizarea și prelucrarea arhivelor, bazele administraţiei şi comunicare, corespondenţă şi protocol în administraţia 

publică, dezvoltare profesională şi personală, managementul timpului şi stresului, mimica gestuală, managementul riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţiilor 
publice. 

În cursul anului 2014 s-a organizat concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere de șef birou al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, 

Dezvoltare Rurală și Salvamont, la care nu a fost admis niciun candidat. 
În cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna am organizat concursuri pentru ocuparea a 5 posturi de execuţie pe perioadă nedeterminată, 

respectiv pentru ocuparea pe durată determinată, pe perioada implementării proiectelor a 3 posturi vacante, precum și pentru ocuparea pe durată determinată a 8 

posturi temporar vacante. Am inițiat concurs pentru ocuparea funcției publice de auditor principal, concurs care a fost organizat de Agenția Națională a 

Funcționarilor Publici şi la care, în urma susţinerii probelor de concurs, nu a fost admis niciun candidat. 

În urma acestor concursuri au fost angajate în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna 4 persoane pe perioadă nedeterminată (3 

persoane în funcții publice și o persoană în funcție contractuală), 3 persoane pe durată determinată, pe perioada implementării proiectelor și 5 persoane au fost 
angajate pe posturi temporar vacante, pe durată determinată până la revenirea titularilor. 

În cursul anului 2014 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna s-au pensionat 2 salariați, un funcționar public s-a transferat la o altă 

instituție publică, iar la 4 salariați, din care 2 erau angajați cu contract individual de muncă pe durată determinată, le-au încetat raporturile de muncă prin acordul 
părților. 

În exercitarea atribuţiilor de serviciu, în cursul anului 2014, în cadrul Compartimentului resurse umane au fost redactate 119 referate cu privire la: numiri în funcţii 

publice, angajare cu contract individual de muncă, stabilirea drepturilor salariale, încetarea raportului de serviciu/a contractului individual de muncă, modificarea 
raportului de serviciu/a contractului individual de muncă, numirea comisiilor de concurs precum şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, elaborarea 

Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu 

Gheorghe, numirea reprezentantului președintelui Consiliului Județean Covasna ca membru, respectiv membru supleant în Consiliul de administrație al Spitalului 
Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării pe anul 2013 a managementului 

instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Covasna și aprobarea rezultatelor finale ale evaluării, pe anul 2013 a managementului 

instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Covasna. 

 

III. COMPARTIMENTUL ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ, SĂNĂTATE, RELAȚII CU ONG 

 

În privinţa derulării finanţării proiectelor şi programelor din domeniul cultural, recreere, tineret, sport şi culte, precum şi a derulării programului 

Guvernamental „Lapte, corn şi a consumului de fructe în şcoli” 

Consiliul Judeţean Covasna coofinanţează începând din anul 2001 proiecte şi programe cultural-artistice, educative, religioase, sportive, sociale şi de tineret 

print-un sistem de concurs deschis. 

În anul 2014 Consiliul Judeţean Covasna a acordat pentru proiecte şi programe cultural-artistice, educative, religioase, sportive şi de tineret în total finanţare 
nerambursabilă pentru 470 de programe în valoare totală de 1.589.000 lei, din care 624.000 lei pentru 86 programe sportive, 350.000 lei pentru 129 programe 

culturale, 225.000 lei pentru 68 programe de recreere şi educativ-ştiinţifice, 100.000 lei pentru 41 programe ale asociaţiilor de tineret, 340.000 lei pentru 146 

proiecte ale cultelor. În acelaşi timp Consiliul Judeţean Covasna a asigurat 50.000 lei pentru programe culturale proprii. 
Consiliul Judeţean Covasna a fost finanţatorul principal al Asociaţiei Sportive Futsal “Spicom” Sf. Gheorghe, al Asociaţiei Club Sportiv de Bowling 

“Bobowling” din Sf. Gheorghe, al Asociaţiei Clubul Sportiv „K.S.E.” Târgu Secuiesc, al Asociaţiei Fotbal Club Zagon, al Asociaţiei Club Sportiv “Sepsi OSK”, al 

Asociaţiei “Equites“,al Asociaţiei Club Sportiv “Ciprian”, al Clubului Sportiv “Electrica”, al Fundaţiei de Tenis de Masă “Aly- Katty” Tg. Secuiesc. Consiliul 
judeţean a acordat sprijin financiar considerabil pentru programele depuse pentru construirea caselor mortuare, pentru reabilitarea bisericilor monument 

arhitectural, pentru păstrarea tradiţiilor prin port popular. Totodată a acordat sprijin financiar considerabil pentru organizarea manifestărilor cu ocazia Zilei 

Naţionale a României, pentru Festivalul de folclor “Ciobănaşul” şi “Nedeia Mocănească”, pentru Festivalul de colinde şi obiceiuri de iarnă, pentru manifestări 
comemorative organizate de Liga Cultural-Creştină “Andrei Şaguna”, de Centrul Ecleziastiv de Documentare “Mitropolit Nicolae Colan” şi de Fundaţia Colegiului 

“Székely Mikó” 

Consiliul Judeţean Covasna a fost coorganizatorul Zilelor ONG-urilor – Gala Naţională a Societăţii Civile Tinere din România şi partener în organizarea 
Turului de ciclism al Ţinutului Secuiesc. 
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Pe lângă sprijin financiar s-a asigurat în cursul anului sprijin logistic şi de organizare la numeroase programe culturale, educative, de tineret şi sportive. 

Pentru anul şcolar 2013/2014 conform Legii nr.6/2012 pentru modificarea şi completarea OUG 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie 

pentru elevii din învăţămîntul primar și gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore , 
procedura de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie pentru elevi şi preşcolari s-a organizat la nivelul  judeţului încheindu-se  

acorduri cadru pentru furnizarea acestor produse pentru patru ani școlari respectiv 2013-2017. 

În anul școlar 2013/2014 de programul lapte -corn au beneficiat estimativ 4642 de preșcolari ,11677 elevi din ciclul  primar și 9428 elevi din ciclul gimnazial. 
Prin Hotărârea nr.96/2013 a Consiliului Judeţean Covasna s-au stabilit plafoanele valorice pe produse în cadrul Programului lapte-corn pentru anul şcolar 

2013/2014 acestea fiind de : 0,61 lei/copil/zi fără TVA pentru produsele lactate și de 0,33 lei/copil/zi fără TVA pentru produsele de panificaţie. 

Pentru anul şcolar 2013/2014 Consiliul Judeţean Covasna a încheiat un contract subsecvent pentru aprovizionarea şi distribuţia de lapte UHT cu S.C. Dorna 
S.A, valoarea estimativă a contractului fiind de 2.400.956 lei fără TVA, iar pentru aprovizionare și distribuție produse de panificație s-au încheiat 10 contracte 

subsecvente cu S.C. Pan Abacs SRl,  Bicfalău, valoarea estimativă a acestora fiind de 826.559 lei fără TVA. 

Conform HG. nr.800/2013 în anul școlar 2013/2014, eleviilor din clasele I- VIII s-au acordat mere pentru o perioadă de 85 zile de școlarizare în limita valorii 
de 0,37 lei/elev. 

De Programul de încurajare a consumului de fructe în școli au beneficiat aproximativ 21.105 elevi din clasele I-VIII inclusiv clasa pregătitoare. 
Societățile câștigătoare  pentru aprovizionarea și distribuția de mere au fost S.C. Bem Balogh Srl Sf. Gheorghe pentru  școlile din lotul III Sf. Gheorghe , zona 

2 și S.C. Pan Abacs Srl. Bicfalău pentru celelelte școli beneficiare din județ din loturile I,II.IV,V,VI.VII.VIII,IX și X.Valoarea estimatăvă a contractelor de 

furnizare a fructelor în școli este de 520.645 lei fără TVA. 
Fondurile alocate județului Covasna pentru implementarea măsurilor adiacente în anul 2014 a fost de 43,05 mii lei. 

În anul școlar 2014/2015 de Programul Lapte –Corn beneficiază  estimativ 4316 preșcolari, 11501 elevi din ciclul primar și 9004 elevi din ciclul gimnazial. 

Pentru anul şcolar 2014/2015 Consiliul Judeţean Covasna a încheiat un contract subsecvent pentru aprovizionarea şi distribuţia de lapte UHT cu S.C. Dorna 
S.A, valoarea estimativă a contractului fiind de 2.631.891 lei fără TVA, iar pentru aprovizionare și distribuție produse de panificație s-au încheiat 10 contracte 

subsecvente cu S.C. Pan Abacs SRl,  Bicfalău, valoarea estimativă a acestora fiind de 906.060 lei fără TVA. 

De programul de încurajare a consumului de fructe în școli  beneficiază aproximativ 20.505 elevi din clasele I-VIII inclusiv clasa pregătitoare pentru o 
perioadă de 86 zile de școală. 

Societatea câștigătoare  pentru aprovizionarea și distribuția de mere pentru școlile din județul Covasna este S.C. Pan Abacs Srl. Bicfalău, valoarea estimatăvă a 

contractului de furnizare a fructelor în școli este de 526.031,16 lei fără TVA. 
Fondurile alocate județului Covasna pentru implementarea măsurilor adiacente în anul școlar 2014/2015 conform H.G nr.788/2014 este de 33,87 mii lei pentru 

semestrul I, respective 66,57 mii lei pentru semestrul II. 

 

IV. COMPARTIMENTUL INFORMATIC 

 

Sistemul informaţional cuprinde ansamblul de date, informaţii conţinute în documente, circuite informaţionale, fluxuri informaţionale şi mijloace de tratare a 
informaţiilor, implicate în procesul de fundamentare a deciziilor elaborate de organele Consiliului Judeţean Covasna şi care contribuie, prin conţinutul lor, la 

satisfacerea necesităţilor generale ale populaţiei. 

Datele, informaţiile, mijloacele de tratare a informaţiilor ca de altfel şi circuitele şi fluxurile informaţionale sunt influenţate de relaţiile care există între compartimentele 
de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, precum şi de relaţiile acestuia din urmă cu autorităţile administraţiei publice locale, respectiv cu instituţiile publice din 

judeţ şi din ţară. 

Fiecare componentă a sistemului este atât un emiţător, cât şi un beneficiar de informaţii, care deserveşte sistemul în ansamblul lui. 
Un sistem informaţional pentru a răspunde cerinţelor actuale, trebuie să se fundamenteze pe următoarele principii: 

- conceperea şi restructurarea sistemului informaţional-raţiunea existenţei sistemului informaţional o prezintă asigurarea bazei informaţionale necesare pentru 

derularea eficientă atât  a proceselor de management, cât şi de execuţie în cadrul instituţiei. 
- corelarea sistemului informaţional cu organizarea structurală-şi cu sistemul decizional-fiecare componentă a sistemului reprezintă şi un emiţător şi un 

beneficiar de informaţii, tipurile de relaţii organizatorice, care apar între posturi, între compartimente, între instituţii şi/sau autorităţi ale administraţiei publice 

descriu circuite informaţionale. 
- unitatea metodologică a tratării informaţiilor-respectarea principiului conferă sistemului informaţional un plus de rigurozitate şi facilitează atât controlul 

conducerii funcţionării sale, schimbările în structura şi funcţionarea sa, cât şi extinderea utilizării sistemelor automate de prelucrarea a datelor. 

- concentrarea asupra informaţiilor esenţiale-utilizarea şi transmiterea selectivă a informaţiilor înseamnă economie de timp, resurse şi implicit 

operativitate în fundamentarea unor decizii. 

- asigurarea unui timp corespunzător de reacţie componentelor sistemului administraţiei publice-pornind de la premisa că desfăşurarea diverselor 

procedee de lucru din sistemul administraţiei publice prezintă caracteristici temporale, este necesar ca şi viteza de frecţie a componentelor sistemului să fie diferită. 
Prin urmare, şi timpii de culegere, vehiculare, prelucrare a informaţiilor şi de fundamentare a documentelor administrative trebuie diferenţiaţi. 

- asigurarea maximului de informaţii finale dintr-un fond limitat de informaţii primare-actele administrative de autoritate se fundamentează pe informaţii îndeosebi 

finale, care sunt rezultatul unui proces amplu de documentare administrativă, de aceea se impune o eficientă valorificare şi prelucrare a informaţiilor care provin de la 
consiliile locale şi din alte terţe surse. 

- flexibilitatea-presupune adoptarea continuă a parametrilor sistemului informaţional la caracteristicile mediului extern. Principiul flexibilităţii necesită o 

permanentă reacţie a instituţiei faţa de opiniile membrilor societăţii şi adoptarea rapidă a deciziilor pe care le atrage sistemul de nevoi, interese şi preferinţe ale 
populaţiei. 

Utilizarea noilor tehnologii ale informaţiei şi a comunicaţilor . tendinţe ale sistemului informaţional. 

Utilizarea computerelor în reţea, care să permită accesul concomitent al mai multor utilizatori din diverse componente ale administraţiei la categoriile de 
informaţii dorite şi necesare. 

Compartimentul Informatic contribuie la creşterea eficienţei schimbului de informaţii, deoarece se concretizează în sisteme de transmisie rapidă, de codificare şi 

decodificare a informaţiilor, programe de depistare automată a erorilor, limbaje simbolice, translatare automată etc., respectiv prin rețeau de calculatoare asigură 
utilizatorilor de tehnică de calcul o comunicare rapidă, un flux informațional rapid și transparent. 

Exploatarea în direct a echipamentelor de calcul de către toţi funcţionarii publici-utilizarea calculatoarelor va avea ca efect evitarea efectuării de către 

funcţionarii publici a unor operaţii de rutină, creându-se astfel posibilitatea orientării lor către activitatea de analiză şi concepţie. 
Astfel în cursul anului 2014 Compartimentul Informatic s-a preocupat de realizarea acestor ținte prin reînnoirea parcului de calculatoare, instalare software de 

ultimă generație, acordare de asistenţă tehnică şi consultanţă utilizatorilor sistemelor de calcul, elaborarea şi experimentarea metodelor şi tehnicilor noi, care 

conduc la gestionarea optimă a resurselor hardware, asigurarea securității informaţiilor, datelor cu caracter personal, monitorizarea bazelor de date create în format 

electronic, asigurând implementarea măsurilor de securitate pentru protejarea inregistrărilor împotriva alterării deliberate sau accidentale respectiv arhivarea 

informaţiilor primite în format electronic. 
 

DIRECȚIA URBANISM ȘI ADMINISTRATIV 

 

1. COMPARTIMENTUL URBANISM ȘI G.I.S. 

 

I. În domeniul elaborării şi emiterii certificatelor de urbanism: 

- solicitări de emitere certificat de urbanism: 568 cazuri. 

- au fost emise 551 certificate de urbanism. 

- număr de avize emise de structura de specialitate: 33. 

 

II. În domeniul autorizării lucrărilor de construire/desfiinţare: 

- solicitări de emitere a Autorizaţiei de construire/desfiinţare: 310/25, din care rezolvate favorabil: 290/25 (autorizaţii emise). 
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- număr de regularizări de taxe: 152 

- somaţii trimise persoanelor fizice și juridice in vederea regularizarii taxei de autorizare 

- număr de avize emise de structura de specialitate: 17(din 15). 

 

III. Activitatea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 

S-au organizat 5 şedinţe de avizare în care au fost analizate următoarele: - 40 PUZ 

S-au emis  - 38 avize tehnice, 20 avize de oportunitate 

 

IV. Alte activităţi 

1. Elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor de urbanism generale şi a Regulamentelor locale de urbanism aferente 
Întocmirea situaţiilor cu privire la actualizarea Planurilor de Urbanism Generale şi a Regulamentelor Locale de Urbanism şi a altor situaţii cerute de Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului 

 

2. Diferite comisii 

Membrii compartimentului urbanism şi G.I.S. participă la diferite comisii, cum ar fi: C.T.A.T.U, C.T.E., Comisia Judeţeană de fond funciar, Comisia paritară, 
etc. 

 

3. Controlarea activităţii compartimentului de către Inspecţia în Construcţii 

- punerea la dispoziţia colectivului de control a documentaţiilor emise în perioada controlată (trimestrial), 

- transmiterea lunară a datelor solicitate de acest organ de control. 
 

4. Baza de date: 

- registru electronic certificate de urbanism 
- registru electronic autorizații de construire 

- registru electronic evident documentații de urbanism 

 

5. Transmitere baza de date în format electronic: 

- I.S.C. 
- Statistică 

- persoana autorizata pentru postare pe situ-l Consiliului Județean 

 

6. Program zilnic de relații cu publicul și coordonarea activității primariilor din punct de vedere urbanistic (personal și prin telefon) 

 

2. SERVICIUL ADMINISTRATIV GOSPODĂRESC 

 

Pe parcursul anului precedent personalul din cadrul Serviciului Administrativ-gospodăresc şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare şi în termenele prescrise. 
Volumul de muncă și în anul 2014 a fost diversificat, cum ar fi: 

- achiziţionarea materialelor consumabile ce se încadrează în categoria cumpărării directe, 

- eliberarea materialelor consumabile de birotică-papetărie, întreţinere, curăţenie, precum și urmărirea utilizării acestora, 
- verificarea, completarea  fişelor individuale de PSI şi a protecţiei muncii, 

- efectuarea transferurilor de bunuri între responsabilii de bunuri, 

- întocmirea documentaţiilor necesare pentru diferite anunţuri de ziar, 
- achiziţionarea bonurilor de benzină, 

- asigurarea întreţinerii, menţinerii ordinii şi curăţeniei în sediul Consiliului Judeţean Covasna, în toate sectoarele de activitate, precum și luarea unor 

măsuri pentru gospodărirea rațională a energiei electrice, gaz, apă, etc. 
- încheierea contractelor cu furnizorii de utilități, precum și urmărirea derulării acestor contracte, 

- întocmirea documentelor necesare pentru aprobarea achitării contravalorilor facturilor de gaz, energie electrică, facturi telefonice (fix şi mobil), 

cheltuieli de apă, canal şi salubritate, ținerea evidenței acestora, arhivarea și păstrarea documentelor conform Legii. 
Activitatea personalului de deservire generală din cadrul Serviciului Administrativ-gospodăresc a fost foarte diversificată. Pe lângă activitatea curentă, 

personalul de deservire s-a îngrijit de întreţinerea şi remedierea tuturor defecţiunilor apărute la instalaţiile de încălzire, apă, canal şi electricitate, păstrarea în stare 

de funcţionare a mobilierului din dotare şi a celorlalte obiecte. 
În perioada noiembrie - decembrie 2014 s-a organizat şi desfăşurat inventarierea anuală a bunurilor materiale şi a valorilor băneşti care alcătuiesc patrimoniul 

Consiliului Judeţean Covasna în baza Dispoziţiei emisă de preşedintele Consiliului Judeţean Covasna. 

Împreună cu Compartimentul de contabilitate şi celelalte compartimente din cadrul aparatului propriu de specialitate ale Consiliului judeţean Covasna s-a 
întocmit Programul anual de achiziţii publice pentru activităţile ce se derulează prin contabilitatea Consiliului judeţean. 

Spre sfârşitul anului 2014, Serviciul Administrativ-gospodăresc a întocmit documentele necesare pentru încărcarea şi verificarea stingătoarelor portative ale 

Consiliului Judeţean Covasna, la Centrul Județean de Informare, Îndrumare și Documentare Sf. Gheorghe, precum și la sediul S.A.D.J. strada Recoltei. 
Serviciul Administrativ-gospodăresc a iniţiat diferite proiecte de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv şi a realizat verificările în etapa de lichidare 

a cheltuielilor. 

 

3. COMPARTIMENTUL CONTROL URBANISM 

 

I. am participat la 42 de recepții la terminarea lucrărilor autorizate de Consiliul județean Covasna 
II. am soluționat 13 petiții depuse la Consiliul județean Covasna 

III. am organizat 15 controale pe teritorilul administrativ al comunelor din Județul în Construcţii 

VI. am verificat documentațiile depuse și am intocmit 180 de autorizații de construire și autorizații de desființare 

 

CABINETUL PREȘEDINTELUI 

 

În cursul anului 2014 Cabinetul Președintelui și-a îndeplinit atribuțiile în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare. Astfel, au fost realizat 

sarcinile primite de la preşedintele consiliului judeţean TAMÁS Sándor de la direcţiile din cadrul aparatului de specialitate şi de la instituţiile subordonate. Am 

stabilit coordonat, și realizat programul domnului președinte pentru deplasările în țară și am asigurat lucrările de secretariat în cabinet. 
Prin intermediul colegilor  responsabili de relația cu presa au fost  redactate corespondențele președintelui, articole și comunicate de presă. Prin serviciul de 

secretariat  am asigurat evidenţa, ordonarea şi arhivarea documentelor specifice activităţii preşedintelui, respectiv a fost întocmită lunar Foaia colectivă de prezenţă 
pentru conducerea executivă a consiliului judeţean și pentru compartimentele aflate în subordinea președintelui, cu excepția Serviciului de administrare a 

drumurilor județene, pe care aceștia o înaintează direct Compartimentului resurse umane. 

Continuăm metoda care a dat cele mai bune rezultate privind comunicarea în cele patru regiuni: lunar se organizează întălniri cu primarii, în cele patru 
microregiuni din județ, astfel asigurându-se comunicarea cu primarii localităţilor din judeţ în vederea derulării evenimentelor şi a diferitelor programe organizate în 

parteneriat cu consiliul judeţean, respectiv în vederea discutării problemelor apărute în proiectele de dezvoltare; 

Membrii cabinetului au coordonat şi asigurat planificarea, organizarea şi desfăşurarea tuturor manifestărilor, programelor şi  diferitelor evenimente organizate 
de către Consiliul Judeţean Covasna în parteneriat cu instituţiile subordonate, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare 
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aprobate în acest scop. 

Printre evenimentele importante organizate în anul 2014 pot fi evidențiate: Recrutarea husarilor, organizarea de Conferințe cu tematică economică și de 

dezvoltare regională, Ziua familiilor covăsnene, Concursul județean al pompierilor voluntari, evenimente menite să promoveze turismul covăsnean, conferințe 
legate de proiectele câștigate de instituție, Întălnirea agricultorilor de azi dar și cei pensionați, Galopiada Secuiască, Aquarius- Sărbătoarea Apelor Minerale și 

multe altele de o mai mică anvergură dar, cu însemnătate. Anul 2014 a fost an memorial Gábor Áron, cu această cupolă au fost organizate în memoria marelui erou 

pașoptist peste 20 de evenimente. 
Comunicarea optimă cu cetățenii reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte din activitatea instituției noastre, astfel populația este informată periodic 

prin scrisori, adrese, e-mailuri despre  informații deutilitate  publică și despre activitățile ce se vor desfășura în  județ. Reînnoirea bazelor de date cu cetățenii 

județului este o muncă continuă: astfel avem baze de date cu  informaţii despre primari, consilieri judeţeni, oameni de afaceri, ONG, etc. Tot pentru buna informare 
a cetățenilor avem campanii de informare a cetățenilor prin afișe și pliante pentru promovarea imaginii corecte a instituției Consiliului Județean Covasna. Știrile 

sunt actualizate și sunt postate pe site-ul instituției. 

Membrii cabinetului au participat la evenimente caritative și de voluntariat, considerând că ajutorul reciproc este un mijloc de a dezvolta comunitățile, astfel 
am fost mai multe zile voluntari la reconstrucția băi tradiționale de la Valea Zălanului. 

Prin intermediul compartimentului de Relații externe și împreună  am organizat primirea unor delegații oficiale din țară cât și din străinătate. 
Conducerea instituției a organizat conferințe de presă unde au fost invitați reprezentații presei scrise și vorbite din județ și țară. Cu aceste ocazii au fost 

dezbătute subiecte de actualitate cu impact mediatic, prezentări de rapoarte la închiderea unor misiuni în străinătate, concluzii și proiecte și nu în ultimul rând 

proiecte de investiții priorități și planuri de dezvoltare pe mai multe paliere. Aceste conferințe de presă au fost organizate ori de câte ori a fost nevoie pentru a veni 
în întâmpinarea doleanțelor populației. 

 

SERVICIUL DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR JUDEȚENE 
 

În anul 2014, în cadrul administrării drumurilor publice Serviciul de Administrare a Drumurilor Judeţene a avut următoarele activităţi: 

- asigurarea efectuării lucrărilor de întreţinere pe drumurile judeţene; 
- investiţii; 

- iniţierea, organizarea şi participarea la derularea procedurilor de achiziţii publice de atribuire a contractelor de lucrări, furnizare şi servicii legate de 

administrarea drumurilor, elaborare proiecte de hotărâri; 
- eliberarea de acorduri şi autorizaţii pentru amplasamentele obiectivelor propuse a fi construite în zona drumurilor judeţene; 

- revizii curente ale drumurilor, podurilor şi pasajelor; 

- revizii speciale ale drumurilor, podurilor şi pasajelor; 
- lucrări de întreţinere şi de toaletizare a drumurilor judeţene executate cu autospeciala multifuncţională UNIMOG 400; 

- urmărirea execuţei lucrărilor, verificarea situaţiilor de lucrări,  recepţionarea şi decontarea lucrărilor; 

- coordonarea activitaţii de transport auto al Consiliului Judeţean Covasna (întocmirea documentelor specifice activitatii, aprovizionarea cu piese de 
schimb, combustibil, etc.).  

Din bugetul local al Consiliului Judeţean Covasna, pentru serviciile şi lucrările de drum respectiv pentru alte cheltuieli aferente administrării drumurilor 

publice aflate în administrarea consiliului judeţean, pentru anul 2013 s-au alocat în total 8.405.000 lei:  
- 7.905.000 lei, prin  Hotărârea nr. 43/2013 şi 

- 500. 000 lei, prin  Hotărârea nr140/2013. 

Din această sumă 6.500.000 lei au fost destinate serviciilor şi lucrărilor de întreţinere şi 1.905.000 lei pentru serviciile şi lucrările de investiţii. 

 

Asigurarea efectuării lucrărilor de întreţinere pe drumurile judeţene 

Serviciile şi lucrările de întreţinere plătite din bugetul local pe drumurile judeţene, au fost: 
- Servicii şi lucrări de Întreţinere curentă pe timp de iarnă;  

- Lucrări de Întreţinere curentă pe timp de vară;  

- Lucrări de Întreţinere periodică; 
- Alte cheltuieli aferente administrării şi întreţinerii drumurilor judeţene. 

 

1) Serviciile şi lucrările de Întreţinere curentă pe timp de iarnă au constat din :  

a) servicii pentru deszăpeziri şi combaterea lunecuşului în perioada 16 decembrie 2012 - 31 martie 2013 şi s-au cheltuit 2.124.604,79 lei; 

b) servicii pentru deszăpeziri şi combaterea lunecuşului în perioada 25 noiembrie-15 decembrie 2013 care au costat 393.164,81 lei. 

Total servicii de întreţinere curentă pe timp de iarnă achitate în anul 2013: 2.517.769,60 lei 

 

2) La lucrările de Întreţinere curentă pe timp de vară situaţia se prezintă astfel: 

S-au cheltuit în total 3.469.158,55lei după cum urmează: 

a) Plombări: 

S-au executat plombări pe drumurile judeţene în cantitate totală de 55.725 mp în valoare totală de 2.849.440,94 lei.  

 

b) Întreţinere drumuri şi sectoare de drumuri pietruite 

S-au executat următoarele lucrări: 

- Întreţinere drum comunal DC 14, în valoare de 78.964,81 lei; 

- Întreţinere sectoare pietruite pe DJ 121A,  între km 4+700 – km13+250 şi între km 24+000 – 28+000 în valoarea de 51.744,69 lei; 

- Întreţinere sector pietruit pe DJ 121A, km 31+100 – 32+700, în valoare de 29.199,69 lei. 

În total pentru pietruiri s-a cheltuit, 159.909,19 lei. 
 

c) Întreţinere podeţe: 

Lucrările care s-au efectuat sunt prezentate în tabelul următor: 
 

Nr. 

crt. 

Idicativ 

drum judeţean 

Sector de drum/ 

Poziţia kilometrică 
Natura lucrării Valoare cu TVA 

1 DJ 121A km 4+830 şi km 5+100 Întreţinere 24.069,80 

2 DJ 103B km 17+880 Întreţinere 11.114,44 

3 DJ 122 pe tot traseul desfundarea a 45 buc de podeţe şi şanţurile din perimetrul lor 24.549,09 

4 DJ113 pe tot traseul desfundarea a 79 buc de podeţe şi şanţurile din perimetrul lor 45.694,98 

5 DJ 131 km 28+300 întreţinere 17.377,82 

6 DJ 131 km 16+900 punere în siguranţă 67.999,22 

TOTAL 190.805,35 

 

3) La lucrări de Întreţinere periodică, s-au executat lucrări în valoare totală de 230.318,85 lei după cum urmează: 

a) Lucrări de întreţinere periodică carosabil DJ 121B, km 4+511 – km 4+911 care a costat 199.991,39 lei; 

b) Asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere 

- cu forţe proprii S.A.D.J. prin formaţiunea de lucru a executat lucrări în vederea asiguării siguranţei rutiere constând în plantarea a 166 buc. stâlpi 

pentru indicatoare rutiere, montarea a 191 bucăţi de indicatoare rutiere şi 16 buc parapeţi din material plastic 1000/380/700 V16; 

- s-au achiziţionat 114 buc. de indicatoare rutiere, 200 buc stâlpuri de susţinere şi 3 buc oglinzi stradale, în valoare totală de 29.348,69 lei; 
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- inscripţionare de panouri în valoare de 978,77 lei; 

- cu forţe proprii s-au executat lucrări de toaletizare ale drumurilor cu autospeciala multifuncţională UNIMOG 400 pentru asigurarea vizibilităţii 
circulaţiei rutiere, activitate descrisă mai detaliat la punctul G.  

Pentru asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere s-au cheltuit în total 30.327,46 lei. 
 

4) Alte cheltuieli aferente administrării şi întreţinerii drumurilor judeţene în valoare totală de 38.684,22 lei constând în: 

- Servicii prestate de cantonieri în valoare de: 31.309,52 lei; 

- Achiziţii materiale şi unelte pentru cantoane în valoare de: 3.707,79 lei; 

- Achiziţionare materiale(amortizor, şnur ştarter, ulei ungere, ulei amestec, fir nylon Ø 2,5)) în valoare de: 499,01 lei; 

- Achiziţionare lanţ: 52,00 lei; 

- Transport chesoane, închirieri macara: 3.065,9 lei; 

- Achiziţii hărţi: 50 lei; 
TOTAL pentru asigurarea efectuării serviciilor şi executarea lucrărilor de întreţinere de vară şi iarnă pe drumurile judeţene s-au cheltuit: 5.986.928,15 

 

Investiţii 

În acest scop prin Hotărârea nr. 43/2013 sau alocat în total 1.905.00 lei. Din aceşti bani s-au realizat: 

 

Nr. 

crt. 
Drumul Denumirea lucrării, serviciului sau produsului achiziţionat 

Valoare achitată 

cu TVA [lei] 

1 DJ 121A Reabilitarea DJ 121A între km 42+730 - 45+469 968.372,00 

2 DJ-uri Achiziţionare motocoase de mână 11.645,00 

TOTAL 980.017,00 

 

TOTAL cheltuieli de investiţii şi lucrări de întreţinere pentru drumurile judeţene în anul 2013 din bugetul local al Consiliului Judeţean Covasna, a 

fost de : 6.966.945,15 lei 

 

Iniţierea, organizarea şi participarea la derularea procedurilor de achiziţii publice de atribuire a contractelor de lucrări,  furnizare şi servicii legate 

de administrarea drumurilor 

 

Pentru toate lucrările de întreţinere şi reparaţii la drumurile judeţene cu finanţare din bugetul local, serviciul a participat la organizarea procedurilor de atribuire 
ale contractelor prin întocmirea fişelor de date, elaborarea caietelor de sarcini, , evaluarea ofertelor, întocmirea anexelor la contracte şi a asigurat urmărirea 

execuţei lucrărilor, recepţionarea şi decontarea lucrărilor. 

În anul 2013 s-au derulat 10 proceduri de achiziţii publice astfel: 
 

Nr. 

crt. 
Drumul Denumirea lucrării Procedura de achiziţie 

1. DJ-uri 
Intreţinerea curentă a drumurilor publice pe timp de vară - plombări pe drumurile judeţene din judeţul 
Covasna 

Cerere de oferte 
(anulată) 

2. DJ-uri 
Intreţinerea curentă a drumurilor publice pe timp de vară - plombări pe drumurile judeţene din judeţul 

Covasna 
Cerere de oferte 

3. DJ-uri 
Întreţinerea curentă a drumurilor publice pe timp de vară – plombări pe drumurile judeţene din judeţul 

Covasna lucrări similare Lot 1 

Negociere fără anunţ 

prealabil 

4. DJ-uri 
Întreţinerea curentă a drumurilor publice pe timp de vară – plombări pe drumurile judeţene din judeţul 
Covasna lucrări similare Lot 2(prima) 

Negociere fără anunţ 
prealabil 

5. DJ-uri 
Întreţinerea curentă a drumurilor publice pe timp de vară – plombări pe drumurile judeţene din judeţul 

Covasna lucrări similare Lot 2 (a doua) 

Negociere fără anunţ 

prealabil 

6. DJ-uri 
Întreţinerea curentă a drumurilor publice pe timp de vară – plombări pe drumurile judeţene din judeţul 
Covasna lucrări similare Lot 3 

Negociere fără anunţ 
prealabil 

7. DJ-uri Intreţinere curentă a drumurilor judeţene pe timp de iarnă în perioada 01.11.2013- 31.03.2016 Licitaţie deschisă 

8. DJ 121A Reabilitare DJ 121A km 42+730 – km 45+467 Cerere de ofertă 

9. DJ-uri Achiziţionare maşină de marcaj rutier Cerere de ofertă 

10. DJ-uri 
Intreţinerea curentă a drumurilor publice pe timp de vară - plombări pe drumurile judeţene din judeţul 

Covasna- multianuală 
Cerere de oferte 

 
În afara procedurilor de achiziţie publică au mai fost derulate un număr de 24 achiziţii directe. 

 

Eliberarea de acorduri şi autorizaţii pentru amplasamentele obiectivelor propuse a fi construite în zona drumurilor judeţene. 
Această activitate s-a efectuat conform Ordinului 571/M.T.C.T., în două faze: 

1. Acordul prealabil care se eliberează la cererea beneficiarului la faza de proiectare, pentru amplasarea unor construcţii sau instalaţii în zona drumurilor; 

2. Autorizaţia de amplasare şi acces la drum, care se eliberează înainte de începerea lucrărilor în zona drumului. 
Eliberarea acordurilor şi a autorizaţiilor s-a făcut pe bază de documentaţii depuse de către solicitanţi. 

În cursul anului 2014 s-au eliberat în total 44 de acorduri prealabile şi autorizaţii de amplasare şi acces la drum, în valoare totală de 9.994,07 lei.  

 

Revizii curente ale drumurilor, podurilor şi pasajelor 

Revizia drumurilor, podurilor, pasajelor are ca scop luarea din timp a măsurilor necesare desfăşurării circulaţiei rutiere în  condiţii de siguranţă şi menţinerea 

permanentă a drumurilor în stare de viabilitate corespunzătoare. 

S-au verificat: partea carosabilă, acostamentele, taluzurile, şanţurile, parapeţii podurilor, indicatoarele de circulaţie, marcajele, lucrările de consolidări şi 

apărări, plantaţiile, podurile, podeţele şi pasajele. 

 

Revizii speciale ale drumurilor, podurilor şi pasajelor 

Reviziile speciale s-au efectuat conform prevederilor „Normativului indicativ AND 504-2007” în baza unui program aprobat de şeful de serviciu. 

 

Lucrări de întreţinere şi de toaletizare a drumurilor judeţene executate cu autospeciala multifuncţională unimog 400 

Tabelul următor cuprinde lucrările efectuate în anul 2013 prin forţe proprii a Serviciului de Administrare a Drumurilor Judeţene, cu autospeciala UNIMOG 
400, şi formaţiunea de lucru:  

 

Denumirea lucrării U.M. Cantitate Cantitae TOTALĂ 

Tăierea acostamentelor 100 mp 757 7,57 ha 

Cosirea vegetaţiei ierboase 100 mp 9350,78 93,5 ha 

Curăţire suprafeţe cu mătura mecanică mp 140149 14 ha 

Defişare tufişuri,toaletare arbori,tăiere crengi hectar 10,76 10,76 ha 

Plantare stâlpi indicatoare rutiere buc 265 265b uc 
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Denumirea lucrării U.M. Cantitate Cantitae TOTALĂ 

Curţirea mecanică a zăpezii km 30 30 km 

Km parcuşi km 4358 4385 km 

Ore lucrate ore 546 546 ore 

 

Urmărirea execuţei lucrărilor, verificarea situaţiilor de lucrări, recepţionarea şi decontarea lucrărilor. 
În cursul anului 2014 s-a urmărit comportarea în timp şi s-a efectuat recepţia finală la un număr de 10 lucrări contractate în anii 2010, 2011 şi 2012 .  

În anul 2014  Serviciul de Administrare a Drumurilor Judeţene a efectuat urmărirea execuţiei a 41 lucrări şi servicii, verificarea situaţiilor de lucrări, recepţia la 

terminarea lucrărilor şi decontarea acestora. Lucrările care au necesitat recepţie la terminarea lucrărilor au fost în număr de 18. 

S-au elaborat două proiecte de hotărâri: pentru H.C.J. nr. 42/2013 şi H.C.J. nr. 56/2013. 
 

Coordonarea activitaţii de transport auto al Consiliului Judeţean Covasna (întocmirea documentelor specifice activitatii, aprovizionarea cu piese de 

schimb, combustibil etc.) 
Alături de activităţile legate de administrarea drumurilor judeţene intră în atribuţiile SADJ-ului, coordonarea activităţii de transport auto al Consiliului 

Judeţean Covasna. Activităţile desfăşurate în anul 2014 în acest domeniu au vizat:  

- întreţinerea, repararea şi exploatarea autovehiculelor din dotarea Consiliului Judeţean Covasna 

- întocmire de programe de utilizare 

- aprovizionarea lubrifianţilor şi carburanţilor 

- efectuarea înmatriculării vehiculelor, a reviziilor şi inspecţiilor tehnice periodice ITP 

- încheierea contractelor, în ceea ce priveşte asigurările obligatorii: RCA şi Casco, efectuarea plăţii rovignetelor (taxelor de drum) 

- întocmirea actelor privind consumul de carburanţi şi lubrifianţi 

- întocmirea fişelor activităţilor zilnice pentru fiecare maşină din dotare şi a foilor de parcurs. 
În 2014 cheltuielile totale în ceea ce priveşte taxele de drum, asigurarea RCA, asigurarea CASCO, întretinerea, repararea, exploatarea autovehiculelor din 

dotarea Consiliului Judeţean Covasna s-au ridicat la valoarea de 369.145,97 lei. 

 

COMPARTIMENTUL MONITORIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN 

 

- a fost coordonat activitatea de transport public de persoane prin servicii regulate și regulate speciale desfăşurat între localităţile judeţului Covasna,  
- au fost monitorizate nevoile de transport a locuitorilor din judeţ,  numărul elevilor navetişti către instituțiile de învățământ, propunerile  consiliilor locale şi a 

operatorilor de transport care prestează serviciul de transport în urma licitațiilor electronice pe țară,   

- a fost ținut legătura cu instituţiile publice centrale şi locale pentru asigurarea şi dezvoltarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate şi 
regulate speciale, 

- s-a colaborat  cu consiliile locale în vederea asigurării şi dezvoltării serviciului de transport public de persoane prin curse regulate, 

- s-a acordat consultanţă şi sprijin autorităţilor administraţiei publice locale şi operatorilor de transport privind transportul public de persoane prin curse 
regulate şi regulate speciale, 

- s-au convocat pentru audieri operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizaţi în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor 

deficienţe apărute în executarea serviciilor respective, 
- au fost organizate şedinţe de atribuire în format electronic prin sistemul naţional în lunile februarie, aprilie, mai, iulie, septembrie şi decembrie 2014 pentru 

traseele rămase neatribuite, nesolicitate, nou introduse şi a celor pentru care au existat renunţări din Programul de transport judeţean,  

- în lunile februarie și aprilie 2014 reprezentantul CJC a participat în Comisia paritară alături de reprezentantul ARR Covasna și a fost propus atribuirea 
licenţelor de traseu pentru traseele rămase neatribuite sau nesolicitate din Programul de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean valabil în 

perioada 01.01.2014 - 30.06.2019, conform rezultatelor şedinţelor de atribuire electronice a traseelor, stabilite de către Centrul Naţional de Management pentru 

Societatea Informaţionala-CNMSI, afişate de Agenţia pentru Agenda Digitală a României – AADR în baza rezultatelor atribuirilor electronice,  
- pentru transportul public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, au  fost analizate documentaţiile depuse şi au fost propuse pentru adoptarea de 

hotărâri,  

- au fost pregătite proiecte de hotărâri în vederea atribuirii licenţelor de traseu operatorilor de transport pentru efectuarea transportului public de persoane prin 

curse regulate și regulate speciale, care au fost aprobate prin Hotărârile Consiliului Judeţean Covasna, 

- după aprobarea atribuirii prin hotărâre a Consiliul Judeţean Covasna, ARR Covasna a eliberat  6 licenţe de traseu și a întocmit caietele de sarcini al licenţelor 

de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate pentru traseele: Sfântu Gheorghe –Arcuş, Aita Medie – Aita Mare – Baraolt, 
Comandău – Covasna, Întorsura Buzăului – Sita Buzăului – Crasna, Întorsura Buzăului –Lădăuţ, Barcani – Întorsura Buzăului și Consiliul Judeţean Covasna a  

eliberat 6 licenţe de traseu respectiv a întocmit caietele de sarcini al licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate 

speciale pentru traseele: Lemnia de Sus – Tg.Secuiesc, Albiş – Cernat –Tg.Secuiesc, Hilib – Tg.Secuiesc, Baraolt –Sf.Gheorghe, Zagon – Păpăuţi – Tg.Secuiesc și 
Sf.Gheorghe–Vîlcele– Araci, 

- în lunile martie, iunie și iulie 2014 s-a actualizat Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în baza Legii nr. 92/2007, a 

Ordinului nr. 353/2007, ţinând cont de solicitările depuse, în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public interjudeţean, 
- în luna aprilie 2014, în urma petiției depuse de un grup de locuitori din zona Tg. Secuiesc care își exprima nemulțumirea privind transportul, a fost convocat 

operatorul de transport la o întâlnire pentru clarificarea problemelor, în urma căreia din cauza numărului foarte mic de călători și datorită pierderilor mari de 

combustibil,  operatorul de transport a renunţat la traseele nr.31. Hilib – Tinoasa – Târgu Secuiesc și nr.54: Albiş –  Cernat – Târgu Secuiesc, 
- s-a analizat documentaţia depusă referitoare la înlocuirea autovehicolelor nominalizate pentru un traseu cu altele, la solicitarea operatorilor de transport în 

condiţiile legii şi s-a dat acordul Consiliului Judeţean pentru înlocuire pe perioada de valabilitate a programului de transport pentru traseul nr.42. Tg. Secuiesc – 

Turia – Alungeni și traseul nr. 46. Covasna – Zăbala – Tg. Secuiesc,  
- s-a verificat respectarea de către operatorii de transport a Caietelor de sarcini,  

- au fost soluţionate reclamaţiile venite din partea publicului călător şi a  consiliilor locale referitoare la transportul public de persoane prin curse regulate, 
- în urma sesizărilor, reclamaţiilor primite de operatorii de transport, de călători și de navetiști, cu ajutorul Inspectoratului Teritorial de Stat pentru Controlul 

în Transportul rutier nr.8 s-au organizat acţiuni de control în comun  în trafic în vederea verificării celor sesizate, 

- au fost solicitate și centralizate datele privind starea serviciilor comunitare de utilități publice din unitățile adminsitrativ teritoriale din județul Covasna, cu 
excepția municipiilor,  

- au fost introduse datele menționate mai sus, aferente semestrului I din anul 2014, în aplicația IT ”Monitorizare SCUP” din cadrul proiectului implementat de 

MDRAP intitulat ”Dezvoltarea unui sistem de monitorizare a indicatorilor de performanță în sectorul serviciilor comunitare de utilități publice” cod SMIS finanțat 
prin PO DCA. Aceste date constând din indicatori de performanță și indicatori de cost vizează următoarele servicii comunitare de utilități publice: 

 Serviciul public de alimentare cu apă 

 Sistemul de canalizare a apelor uzate 
 Alimentarea cu energie termică 

 Iluminatul public 

 Salubrizarea localităților 
 Transport public județean, 

- la solicitarea Consiliului Județean Covasna au mai furnizat informații: SC Gosp Com SA, SC TEGA SA Sf. Gheorghe și Direcția de Sănătate Publică 

Covasna, 
- a fost monitorizat serviciului public de alimentare cu apă și canalizare prin intermediul reprezentantului Consiliului Județean Covasna în Adunarea Generală 

a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”, care a participat la ședințele acesteia, 

- au fost identificate posibilitățile de finanțare din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2014-2020 în domeniul serviciilor comunitare de 
utilități publice dar și referitoare la infrastructura rutieră de interes județean și regional, 
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- a fost întocmit portofoliul de proiecte la nivelul județului Covasna pentru perioada 2014-2020, în vederea includerii acestuia în Planul de Dezvoltare a 

Regiunii Centru 2014-2020 respectiv în strategia județului, 

- reprezentanții biroului au participat la diferite conferințe și seminarii de lucru organizate de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru privind 
oportunitățile de finanțare nerambursabilă ce vor fi disponibile în perioada 2014-2020. 

 

COMPARTIMENTUL RELAȚII EXTERNE, MASS-MEDIA 

 

Regiunile României se găsesc în momentul de faţă într-o realitate nouă. Dezvoltarea conceptului de autonomie locală în conformitate cu standardele europene 

permite judeţelor realizarea de cooperări de tip interregional la nivel extern. Regiunile devin actori capabili să susţină printr-un demers coerent politica de 
dezvoltare regională durabilă pe bază de relaţii în afara ţării. Regiunile nu sunt subiect de drept internaţional şi nu sunt actori în politica internaţională, dar rolul lor 

nu poate fi minimalizat. În tot acest timp trecut de la aderarea României la foruri internaționale, regiunile s-au dovedit parteneri puternici, ce au venit și susținut 

puncte de vedere viabile, concrete conturând politica externă a țării. Procesul de descentrare vine în perfectă concordanță cu Constituția României, cu Declarația 
asupra Regionalismului, precum și cu tratatele internaționale la care România este parte. Acțiunile întreprinse de Consiliul Județean Covasna în anul 2014 în 

domeniul relaţiilor externe au pus un accent deosebit  pe dezvoltarea susţinută a turismului, pe promovarea valorilor culturale şi intensificarea relaţiilor de 
colaborare pe plan extern, dezvoltarea acestora la nivelul parteneriatelor din Uniunea Europeană. Una dintre priorităţile politicii externe a judeţului nostru, este 

consolidarea parteneriatelor existente, intensificarea relaţiilor de colaborare cu regiunile partenere din UE, precum şi cunoaşterea experienţelor şi practicilor 

internaţionale 
Promovarea valorilor culturale a reprezentat de asemenea o prioritate. Prezentarea cărţii de vizită culturale a judeţului s-a făcut prin programe care s-au întins 

pe perioade lungi de timp. Au fost readuse în memoria colectivă nume şi opere literare cu greutate în viaţa culturală a judeţului. Valorile autentice fac parte din 

patrimoniul universal, timpul dovedind valoarea lor  intrinsecă. Unitate prin Diversitate este formula câștigătoare, liantul care asigură echilibru în realitățile 
regionale din Estul Europei. 

 

PRIMIRI 

 

Din partea Ambasadelor Ungariei, Chinei , SUA și Marii Britanii la București au fost primite delegații oficiale. Mesajele comune ce se pot desprinde în 

urma acestor întâlniri și discuții, sunt intenția de a iniția colaborări în diferite registre. Întărirea legăturilor, descoperirea și cunoașterea acestui colț din Transilvania, 
pornind de la multiculturalitatea specifică acestei zone, fie prin turism, fie prin programe culturale   nu poate fi decât benefică partenerilor. 

 

Împreună cu reprezentanți ai Academiei Regale Britanice de Geografie, Bibliotecii  Județene din Tîrgu Mureș și Vas din Ungaria a fost pregătită lansarea 
lucrării Descriptio Transilvanie, atlas ce reunește hărți din sec.XVI –XIX aflate în colecții particulare și așezăminte muzeale din Europa. 

 

O delegație ce a avut în componență un parlamentar maghiar și un consilier în Ministerul Resurselor Umane din cadrul  Guvernului Ungariei, a întreprins o 
vizită în județul nostru. În cadrul acesteia au fost stabilite coordonatele unor proiecte viitoare cu ONG-uri covăsnene și implicit implicarea consiliului județean în 

acea categorie de proiecte, ce pot face obiectul unui parteneriat civil- administrativ. 

 
La solicitarea postului de radio RADIO KÖLN  din Germania, a fost organizat un interviu cu președintele consiliului județean și cu primarul municipiului 

Sfîntu Gheorghe. Temele propuse de ziarista germană au fost din zona administrației publice, cadrul legislativ și colaborarea cu structurile centrale și cele din 

teritoriu. 
 

Au fost organizate o serie de manifestări reunite sub corolarul comemorării  Revoluției de la 1848. Pe tot parcursul desfășurării manifestărilor, în întreg 

județul au fost organizate acțiuni culturale, artistice, conferințe,  spectacole, decernări de premii, parade, depuneri de coroane și altele. La aceste manifestări alături 
de alți invitați  au fost prezenți viceprim ministrul Ungariei domnul Semjén Zsolt și domnul Németh Zsolt secretar de  stat în cadrul Ministerului de Externe. 

 

În cadrul manifestării Zilelor Sfîntu Gheorghe, partenerii şi celelalte delegaţii din străinătate precum şi din judeţele Harghita, Hunedoara și Sibiu au organizat  
un spaţiu expoziţional denumit generic STRADA NOASTRĂ. Acest mod  de a participa activ cu partenerii, la organizarea împreună a acestei acţiuni, ajunsă la a III-

a ediţie, s-a dovedit a fi viabil, interesul arătat de public dovedind acest fapt. Din Ungaria au fost prezente delegaţii ale autoguvernărilor din județele Békés, 

Szabolcs – Szatmár - Bereg,  Jász - Nagykun-Szolnok, Csongrád şi Heves. 
 

Un profesor, sociolog la Universitatea Corvinus din Budapesta Ungaria a susținut o conferință la Biblioteca Județeană Bód Péter. În cadrul acesteia publicul 

prezent a  asistat la o dizertație ce și-a avut substratul în realitățile comunității noastre. Totodată distinsul profesor a avut o rundă de întrevederi cu conducerea 
administrativă județeană și cu cea a municipiului Sfîntu Gheorghe.  Rămânând în acelați registru, profesori universitari din cadrul Universității Statului Michigan 

din SUA  și Babeș Bolyai din Cluj au dezbătut  teme legate de dezvoltarea județului și implicit a reședinței de județ, intenții și programe de dezvoltare. 

 
Profesori universitari din cadrul Universității Kaposvár din Ungaria, au efectuat o vizită în cadrul căreia au avut loc o serie de întâlniri cu conducerea 

administrativă județeană și locală. Scopul acestei vizite l-a constituit demararea  unei viitoare colaborări, concret, de a înființa o catedră de științe agricole, în limba 

maghiară, la Extensia Babeș Bolyai din Sfîntu Gheorghe. Ulterior, după obținerea acreditării, catedra urmează să funcționeze ca o secție externă a Universității 
Kaposvár,unde vor preda profesori din Ardeal și Ungaria. De asemenea s-a propus înființarea cu sprijinul universității maghiare a unui Centru Secuiesc de 

Echitație în Sfîntu Gheorghe. Mesajul transmis de partea  maghiară a fost viral, rămânând ca în viitorul apropiat să se structureze un program clar, punctual, care să 

urmărească obiectivele celor două părți partenere. 
 

O delegaţie ce a avut în componență doi experți în turism,  din partea Tirolului de Sud și din cadrul Parlamentului European, au luat parte la dezbaterile 

organizate în vederea relansării turismului din județul nostru, cu precădere în municipiile Sfîntu Gheorghe și Tîrgu Secuiesc. 

 

Delegații din județele Szabolcs – Szatmár - Bereg , Csongrád au intreprins o vizită în Ținutul Secuiesc. Principalul obiectiv propus pentru această deplasare 

fiind identificarea și inițierea de noi colaborări între localitățile din cele două județe. Legăturile bilaterale se înscriu într-o notă bună, ascendentă, participarea la 
diferite manifestări organizate de partenerul maghiar respectiv de noi, nu fac altceva decât să întărească și să consolideze relația. De comun acord au fost stabilite 

întâlniri de lucru, unde au fost invitați alături de conducerea județeană, primarii municipiilor Sfîntu Gheorghe , Tîrgu Secuiesc și  orașului Covasna. 

 

În buna practică de colaborare se înscrie şi invitaţia adresată partenerilor din Ungaria, în vederea participării la acţiunea Galopiada Secuiască. Oaspeţii 

prezenţi au înmânat câştigătorilor la sfârşitul  competiţiei premii din partea autoguvernărilor maghiare, respectiv Veszprém,  Jász - Nagykun-Szolnok şi Heves. 

De asemenea Consulul onorific al Ungariei la Karlstadt din Suedia și fostul viceguvernator al regiunii Varmland împreună cu președintele regiunii Varmland au 

participat la această manifestare. Competiţia este un concurs de călărie, la care s-au înscris peste 28 echipe din judeţele Harghita, Mureş şi Covasna. Câştigătorii s-

au calificat în competiţia naţională ce se va desfăşura în Ungaria la Budapesta. Concursul a constat în probe de echitaţie, sărituri peste obstacole, probe de galop şi 
atelaje. Locul desfăşurării întrecerii hipice a fost  Pivniţa Uriaşului din localitatea Moacşa, fiind completat cu un târg de produse legate de arta călăritului, produse 

artizanale şi nu în ultimul rând prezentarea scaunelor din Ţinutul Istoric Secuiesc prin intermediul unor produse tradiţionale. 

Președinții organizației americane Friend of Project of Ethnic Relation , în cadrul unei vizite mai ample au avut o întîlnire cu reprezentanți  și cu lideri ai 
comunității locale. Tematica discuțiilor s-a axat pe probleme din concretul cotidian, viziuni  și proiecte pentru viitor. La discuții alături de un numeros public au 

mai participat și reprezentanți ai administrației județene, instituțiilor publice , din sfera civilă și din presa scrisă și audio.Conex programului au mai avut loc vizite 

în județ și întâlniri cu reprezentanți ai administrației locale. 
 

O serie de conferințe reunite sub egida A KÁRPÁT-MEDENCEI NÉPEI au fost  organizate în diferite locații din județ. Temele abordate în cadrul 

conferințelor au fost despre evenimente și fapte istorice  din acest spațiu geografic premergătoare și contemporane cu primul război mondial. Conferințele se 
înscriu în cadrul manifestării consacrate trecerii a 100 de ani de la începutul primei conflagrații mondiale. Conferințele au fost susținute de lectori, de la diferite 
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instituții de prestigiu din Ungaria, care prin prelegerile lor au prezentat situația geo-politică care a creat premizele declanșării confruntării care a dus la pierderea a 

milioane de vieți omenești și a schimbat fața Europei. Distinșii domni, profesori universitari care au răspuns solicitării de a susține dizertații au fost din partea 

Academiei Ungare, Centrului de Cercetare în Filologie, Institutul de Studii Istorice, laureat al premiului Széchenyi, membru al Academiei Ungare și 

Universitatea Eszterházy Károly din Eger. 
 

O delegaţie din partea Consiliului General MAINE ET LOIRE din Franța s-a aflat în judeţul nostru. Scopul acestei vizite a fost de a purta discuții la nivel 
de conducere a celor două entități administrative. Pe ordinea de zi propusă spre dezbatere, s-au aflat evaluările acțiunilor organizate în ultimul an, impactul acestora 

și propuneri pentru anul 2015. Relația cu partenerul francez s-a aflat de la început pe o curbă ascendentă, iar relația specială creată cu Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna nu face altceva decât să întărească și să oblige la a ridica stacheta în anii următori. Mesajul transmis de partea 
franceză a fost viral, rămânând ca în viitorul apropiat să se structureze un program clar care să acopere zona culturală și tineret. Delegaţia franceză a avut în 

componenţă conducerea instituției franceze. 

 

PLECĂRI 

 
Universitatea pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară din Budapesta a organizat  o întâlnire cu tema 2014 Anul comemorării  Gábor Áron. În 

cadrul acesteia s-au discutat detalii legate de pregătirea evenimentelor ce vor fi organizate în acest cadru și calendarul evenimentelor comune ce se vor organiza cu 

ocazia comemorării. 
În Kiurna –Norbpotten din Suedia, a avut loc conferința E-Helth organizată sub auspiciile Adunării Regiunilor Europene.E-Helth – utilizarea tehnologiilor 

informației și comunicațiilor ( TIC ) în asistența medicală, fiind de o mai  bună calitate, eficientă și economică. În anul 2011, în parteneriat cu ARE am organizat în 

orașul Covasna un seminar internațional pe această temă, proiectele pilot la nivel regional au confirmat faptul că e-health are un impact pozitiv asupra pacienților, 
fiind mai rentabil.Tot acum,  a avut loc în Stockholm o întâlnire cu reprezentanții județului Varmland. Printre temele abordate regăsindu-se și viitoare proiecte 

comune ce vor întări coopperarea dintre cele două regiuni. Programul vizitei s-a încheiat cu o întâlnire cu liderii Adunării Sami nordice din Suedia. Tematica 

supusă spre dezbatere fiind  paralelismul dintre sistemele administrative și statutul minorităților din cele două țări. 
 

Adunarea Regiunilor Europene este purtătorul de cuvânt la nivel politic al regiunilor și partenerul cheie al instituțiilor europene și internaționale cu privire la 

problemele esențiale de competență regională. Organizația promovează diversitatea regiunilor și o transpune în practică. Încurajează principiul subsidiarității și a 
structurilor regionale democratice. Județul Covasna este membru ARE din anul 1997, consolidând poziția de membru activ, obținând cel de-al IV-lea mandat în 

Biroul Permanent al conducerii ARE, unde este reprezentat de președinte, în calitate de membru deplin, respectiv de președinta Comisiei de Relații Externe, ca 

membru supleant. În  localitatea Zadar din Croația s-a desfășurat ședința Biroului Permanent pentru anul 2014. 
 

În  Debrecen, Ungaria în cadrul programului Entreprise Europe Network, Expoziția EnergoExpo a fost amenajată o expoziție. Organizatorul acestei 

manifestări a fost Camera de Comerț și Industrie a județului Hajdú Bihar, Autoguvernarea Județului  Hajdú Bihar și Agenția de Dezvoltare Regională Alba Iulia. 
Tema acestei expoziții a fost de a identifica alternative energetice. 

 

Înstitutul pentru Apărarea Drepturilor Minorităților, în colaborare cu Institutul pentru Politici Publice din Budapesta au organiza în Budapesta , o conferință 
cu ocazia Zilei Naționale a Limbii Materne. 

 

Autoguvernarea localității Alsóörs din județul Veszprém Ungaria, a organizat o întâlnire în cadrul căreia au fost evaluate acțiunile de colaborare dintre 
localități din județul  nostru și județul Veszprém. 

 

Ministerul de Externe al Ungariei a transmis invitația de a participa la întâlnirea de lucru a secretariatelor de stat, respectiv la întâlnirile stabilite pentru a fi 
analizată situația și consecințele ce derivă din rezultatele alegerilor parlamentare ce au avut loc în această țară. Ulterior s-a luat parte la manifestarea Zilele 

Transilvaniei organizată de primăria orașului Veszprém. 

 
În München se organizează bianual Târgul Internațional pentru Protecția Mediului IFAT 2014. Temele sunt din zona protecției mediului, colectarea și 

reciclarea deșeurilor, tratarea și epurarea apelor reziduale, producerea energiei neconvenționale din materiale reciclate, servicii moderne de salubritate, reducerea 

zgomotului urban și controlul purității apei și aerului. Invitația a fost transmisă de grupul European de Presă Reporter, prin revista de mediu și ecologie Infomedia 

Europa, în parteneriat cu Messe Consult SRL – reprezentanța Messe München Internațional în România 

 

Consiliul Județean Covasna, cu ocazia aniversării a 200 de ani de la nașterea respectiv 165 ani de la moartea ofițerului de artilerie și erou național al secuilor 
din Revoluția de la 1848, a declarat anul 2014 an comemorativ Gábor Áron.În seria programelor culturale comemorative se înscrie și prezentarea spectacolului 

tematic intitulat  Gábor Áron, pus în scenă de Ansamblul de Dans Háromszék. Spectacolul a fost prezentat în mai multe localități din Ungaria (Szarvas, Eger, 

Szeged, Budapesta). Spectacolul din Budapesta, a fost urmat de o conferință  organizată de instituția noastră în colaborare cu Muzeul de istorie Militară din 
Ungaria. Conferința s-a desfășurat sub patronajul viceprim-ministrului Ungariei, căruia i s-au alăturat oameni de cultură și istorici din țară și diasporă. 

 

Adunarea Regiunilor Europene ( ARE ) a organizat  în Wroclaw, Lower Silesia, Polonia  Adunarea Generală ARE. Adunarea Generală este cel mai 
important for de decizii la care participă toți membrii ARE. Pe ordinea de zi a adunării s-au regăsit prioritățile politice ale anului 2014, aspecte legale și 

planificarea unui Workshop cu tema sunt regiunile în centrul unui nou acord pentru Europa?. Workshopul  s-a focusat în special pe două aspecte, și anume, cum 

pot fi regiunile motorul unei creșteri economice  și definirea instituțională a regiunii. 
 

Festivalul consacrat produselor tradiționale s-a desfășurat în localitatea Békéscsaba județul Békés din Ungaria. În paralel cu acest festival, organizatorii au 

invitat participanții să susțină în cadrul unei conferințe, prelegeri pornind de la promovarea produselor tradiționale și păstrarea valorilor ce dau unicitate fiecărei 
zone. 

 

Viceprim-ministrul Ungariei a transmis invitația de a participa la o întâlnire în cadrul careia au fost analizate și evaluate  rezultatele alegerilor electorale. 
Evaluarea a urmărit predilect  rezultatele obținute de  Partidului Democrat Creștin.  Întâlnirea a avut loc în localitatea Tököl de lângă Budapesta. 

 

Primarul localității Kiskunfélegyháza din Ungaria, a transmis invitația de a participa la o dezbatere cu tema: propuneri menite să consolideze relațiile deja 

existente pe zonele de turism, învățământ și tineret.  În cadrul acestui program au mai fost programate vizite la diverse instituții pentru inițierea unui schimb de 

experiență și la nivel instituțional. 

 

Centrele pentru Protecția Copilului din Baranya și Veszprém, Ungaria au organizat  seminare unde au fost prezentate noile sisteme de îngrijire și protecție a 

copilului din cele două județe. Tot acum au fost vizitate căminele pentru tinerii defavorizați și căminele copiilor din sistemul social de protecție. 
 

O nouă  ediţie  a  Academiei de Vară, eveniment ce a avut loc   la Novi Sad, în Serbia, s-a desfășurat în organizarea comună a Adunării Regiunilor Europei 

(ARE) și a Adunării și Guvernului Provinciei Autonome Voivodina.Tema ediției de anul acesta   a fost Regiunile multilingve multietnice și multiculturale – 
diversitatea regională drept precondiție a dezvoltării social-economice. Academia de vară ARE se derulează în fiecare an, începând cu anul 1998, într-una din 

regiunile membre ARE. Evenimentul cuprinde atât o parte academică dedicată dezbaterilor, la care participanții au posibilitatea să asculte dizertații pe tema dată , 

cât și o parte aplicată, dedicată atelierelor tematice, precum și o serie de acțiuni prin intermediul cărora participanții fac cunoștință cu tradiția și istoria regiunii 
gazdă. 

 

În localitatea Hatvan, județul Heves din Ungaria, s-a desfășurat Festivalul Muzica fără Hotare, la care am fost invitați să reprezentăm Ținutul Secuiesc. 
Festivalul a avut programe culturale, târguri pentru produse meșteșugărești, programe dedicate prezentării regiunilor participante, pregătirea și degustarea 
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preparatelor tradiționale. Tot această localitate a fost gazda unei consfătuiri cu tema prioritățile cooperării viitoare cu organele de specialitate din Ministerul 

Administrației și Justiției din Ungaria. 

 
Județul nostru a fost reprezentat la expoziția organizată în cadrul manifestării Zilelor Zootehniei din Kaposvár din județul Somogy. Tot acum au fost discutate 

și stabilite coordonatele viitoarei convenții de cooperare cu Universitatea din Kaposvár. 

 
Asociația Vay Ádám Honvédség és Társadalom  Baráti Kör a nominalizat președintele consiliului județean pentru decernarea unui premiu. Premiul a fost 

înmânat de ministrul Apărării din Ungaria. Ceremonia  de decernare s-a desfășurat în Budapesta. 

 

Adunarea Regiunilor Europene (ARE) este o organizaţie independentă a regiunilor, cea mai largă reţea de cooperare interregională din toată Europa, 

reprezentând 270 regiuni din 33 ţări şi 13 organizaţii interregionale. Consiliul Judeţean Covasna, membru activ în cadrul forului internaţional, a primit invitaţia de 

a participa la sesiunea plenară de toamnă a Comisiei 2 pentru politici sociale și sănătate publică a ARE, parte integrantă a evenimentelor axate pe instrumente 
bazate pe ICT pentru independență și incluziune. Motto-ul sesiunii a fost: cooperarea interregională și metode de învățare reciprocă, punerea în aplicare a 

practicilor de e-sănătate . Manifestarea s-a desfăşurat în Letterkenny, Regiunea Donegal din Irlanda. 

 

O întâlnire dedicată unui schimb de opinii privind politica de reglementare a statelor membre UE și  dezbaterii raportului Europe Can Do Better, pregătit de un 

grup de experți pentru Comisia Europeană, cu referire la aplicarea legislației UE , în fiecare țară membră s-a desfășurat  în Bruxelles. Totodată au fost discutate 
aspecte legate de modalitățile de comunicare interetnică, întâlnire mediată de activistul pentru drepturile omului, nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace, Rebiya 

Kadeer. 

 
În localitatea Diyarbakir Turcia s-au desfășurat lucrările conferinței și workshop-ului cu tema Calitatea sensibilității interculturale, organizată de Asociația 

de Tineret și Schimbare. La eveniment au mai fost invitați experți, tineri politicieni din Polonia, Ungaria, Bulgaria, Lituania, Letonia și România. 

 
Structurile de relații externe din aparatul propriu al consiliilor județene reprezintă rețeaua propice de comunicare la nivel de relații interjudețene, vizând în 

primul rând diseminarea informațiilor cu privire la oportunitățile de cooperare prin intermediul programelor comunitare. Necesitatea promovării județelor, în 

contextul politicii Uniunii Europene, precum și oportunitățile deosebite create prin participarea la derularea unor programe comunitare , obligă la eficientizarea 
structurilor tehnice de Relații Externe din cadrul consiliilor județene . Dezvoltarea unor formule de parteneriat multiregional pe terenul ARE, care joacă rolul de 

stimulator și organism de orientare a strategiei la nivel paneuropean, este voința comună în demersul județelor spre acțiuni concertate și concrete. 

 

CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT 

 

În cadrul activității de bază la sediul centrului în 2014 am avut 217 de vizitatori pe care i-am informat despre oportunități de studii și lucru în UE, oportunități 
de finanțare pentru mediul rural și pentru întreprinderi mici și mijlocii, am oferit pliante și broșuri de informare despre UE și activitățile sale. 

Publicația realizată în 2014 a fost următoarea: 

Kürtőskalács. Európa minden táján ismert sütemény- Este o publicație care prezintă cozonacul secuiesc (kürtőskalács) și produsele de patiserie europene 
înrudite cu acesta. Prezintă pe scurt istoria cozonacului, cum se face și  care sunt ingredientele de bază. Rudele europene ale cozonacului secuiesc sunt Prügeltorte 

din Austria, Baumkuchen din Germania, raguolis-sakotis-sekacz un produs de patiserie litvano-polonez, gatou-a-la-broche din Franta, spettakaka din Suedia, 

trdelnik din Slovacia si Cehia. Publicația prezintă și tot felul de mituri și curiozități legate de kürtőskalács. 
Broșura are format A5, și 37 de paginii și este publicat în 1000 de exemplare, și a fost distribuit la diferite evenimente ale Centrului Europe Direct Sfântu 

Gheorghe în 2015. 

 
Pentru informarea cetățenilor județului despre UE și Europa și a diferitelor aspecte economice sociale și culturale relevante pentru integrarea europeană în 

cursul anului 2014 am organizat următoarele evenimente: 

Conferință Științifică Studențească de Administrație Publică - Universitatea Babeş Bolyai, Extensia Universitară Sfântu Gheorghe, în parteneriat cu alte 
universităţi din ţară şi cu Centrul de Informare Europe Direct Sfântu Gheorghe a organizat între 8-11 mai Conferinţa Științifică Studenţească de Administraţie 

Publică. 

Obiectivul evenimentului a fost diseminarea informaţiilor cu privire la cele mai noi tendințe în domeniul reformelor administrative în ţările europene şi în UE. 

Conferința s-a desfăşurat  în două panele: tendinţe si reforme în sistemele administraţiei publice europene respectiv administraţia publică din România între 

deconcentrate şi descentralizare. 

 
În ziua de 9 şi 10 mai studenţii de la mai multe universități din tară au prezentat în câte 10 minute, lucrările elaborate în  cursul anilor de studii. Prezentările au 

fost redactate în format pps. și prezentate în amfiteatrul universității. 

După fiecare prezentare cei prezenţi au avut posibilitatea de a adresa întrebări si comentarii. La sfârșitul evenimentului juriul format din profesori universitari 
au ales lucrările cele mai bune, și autorii acestora au fost premiați. 

Parcul Europa - acesta a fost amenajat pe data de 9 mai, în parcul  central al orașului Târgu Secuiesc. Scopul acestui eveniment a fost de a familiariza publicul 

larg cu țările membre ale Uniunii Europene. 
O parte a acestui program a fost o competiție interactivă în cadrul căreia echipele participante din liceele județului nostru, au prezenta câte o țară din Uniunea 

Europeană. Fiecărei echipe participante i s-a pus la dispoziție un cort cu stand, în parcul central din Târgu Secuiesc, unde echipele au trebuit să prezinte, într-un 

mod cât mai original, câte o țară din UE – locuitorii săi, limba țării respective, cultura și tradițiile acesteia, bucătăria, economia sau geografia sa, etc. Înregistrarea 
la concurs s-a realizat on-line pe pagina de web a centrului nostru - www.edcovasna.ro. 

La concurs s-au înscris 7 echipe cu câte 4 membrii, prezentând următoarele țări: Belgia, Danemarca, Finlanda, Germania Grecia,  Malta, și Olanda. 

Cei care au vizitat Parcul Europa au putut vedea fotografiile realizate la Saciova în aprilie în cadrul programului Fețele Europei și s-au putut informa despre 
UE la un stand special. 

 

Concursul "Europa multicoloră" - a fost organizat cu ocazia Zilei Europene a Limbilor vineri, 3 octombrie şi se adresa elevilor de gimnaziu. 
Concursul a avut 2 probe. Prima probă consta în completarea unui test cu întrebări şi exerciţii  despre limba, literatura și cultura țărilor europene. Cea de două 

probă creativă consta în realizare unei prezentări de popularizare a oraşului Sfântu Gheorghe sau a judeţului Covasna într-o limbă străină. 

La competiție puteau să se înscrie echipe formate din câte 4 elevi de gimnaziu. Înscrierea se făcea prin completarea unui formular disponibil pe pagina noastră 

de web, care trebuia trimis la centrul ED Sfântu Gheorghe până în data de 29 septembrie. 

La concurs s-au înscris 26 de echipe şi din acest motiv a avut loc în sala festivă a Colegiului Szekely Miko din Sfântu Gheorghe. Echipele clasate pe primele 
trei locuri au primit cadou pachete de cărţi pentru tineret în limba engleză. 

 

Respiră sănătos! - Acesta a fost un program comun al centrelor Europe Direct din Sfântu Gheorghe şi din judeţul Harghita. În cadrul programului 
fizioterapeutul Kerekes Magdolna Noémi le-a arătat elevilor din clasele primare (I-IV) și educatorilor acestora cum să adopte o poziție corectă a spatelui atunci 

când stau pe scaun sau desfășoară alte activități, precum si trucuri pentru a readuce trupul în poziția optimă, atunci când inconștient ne abatem de la ea. Prezentarea 

unor exerciții practice si simple i-a făcut pe micii elevi să înțeleagă că multe obiceiuri nesănătoase pot fi corectate cu ușurință, cu puțină atenție. 
Metodele corecte ale respirației, vor îndemna copiii la aplicările corecte în cotidian ale acestor metode sănătoase de respirație și vor motiva elevii la asumarea 

unui stil de viață sănătos, activ si sportiv. 

În cadrul acestui program am vizitat copiii din școlile Váradi József și Gödri Ferenc din Sfântu Gheorghe. 

 

Săptămâna mobilității europene  - în cadrul acestei inițiative Centrul de Informare Europe Direct a organiza împreună cu partenerii săi, evenimente de 

promovare a  unui stil de viață sănătos și de conștientizare a populației față de problemele de mediu existente în trei localități. 
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La Sfântu Gheorghe, sâmbătă, 20 septembrie a avut loc cea de a cincea ediție a Concursului de Alergare Sugaș. Înregistrarea participanților s-a făcut la colțul  

Liceului Szekely Miko în fața Parcului Elisabeta de la ora 9,30, iar startul s-a dat la ora 10 din faţa Teatrului. Traseul concursului era următorul: Start (Teatru) – str. 

Gróf Mikó Imre – str. 1 Decembrie 1918 – str. Ciucului – str. Bisericii – str. Borviz – DJ 121C – staţiunea Şugaş Băi – Sosire la teleschi. 
La ora 12.00 a avut loc premierea participanților pe pe patru categorii: Femei sub și peste 35 de ani, bărbați sun și peste 35 de ani. La fiecare categorie 

câștigătorii au primit cupe și cadouri  - echipament sportiv și obiecte promoționale Europe Direct. Toți participanții au primit medalii și mici obiecte promoționale 

Europe Direct. După concurs participanții putea să se relaxeze la Sugaș Spa. 
La Târgu Secuiesc pe 18 septembrie, la ora 17.00 din fața stadionului Sinkovits a pornit marșul bicicliștilor, cu scopul promovării mijloacelor de transport 

nepoluante. După un tur în centrul și pe principalele străzi ale orașului participanții au revenit în fața stadionului. Aici a avut loc tragerea la sorți. Participanții 

norocoși puteau câștiga: tricouri, rucsacuri, cărți de povești, benzi reflectorizante cu sigla Europe Direct. 
La Baraolt Asociaţia pentru Protecţia mediului ,,ZIKE'' a organizat pe 20 septembrie marșul bicicliștilor cu startul de la Parcul ZIKE . Marșul a fost continuat 

de un tur cu biciclete pe traseul Căpeni, Micloşoara, Aita Mare  şi Belin.  La Belin  a avut o pauză mai lungă şi participanții au servit o tocană făcută la ceaun, şi  au 

pornit spre Baraolt după amiaza. 
Orașele participante au reușit să mobilizeze mai mult de 50 de persoane în această campanie, și au fost premiate de centrul nostru cu câte 1 suport pentru 

biciclete pe care apare și sigla Europe Direct. 

 

Aventurile lecturii - în parteneriat cu Biblioteca Județeană "Bod Péter" Centrul de Informare Europe Direct Sfântu Gheorghe a organizat  o nouă ediţie a 

concursului Aventurile lecturii. Competiţia avea ca obiectiv îndemnarea şi educarea la lectură, fiind bazată pe creativitate şi pe emoţia descoperirii, respectiv pe 
dobândirea unor cunoştinţe uzuale despre Europa. Concursul era destinat unor echipe cu câte patru membri, formate din elevi ai claselor a 5-a şi 6-a, respectiv 7-a 

şi 8-a din şcolile judeţului Covasna. Concursul s-a desfășurat pe patru categorii clasele 5-6 secția maghiară și secția română, clasele 7-8 secția maghiară si secția 

română. Concursul  a avut patru etape scrise, şi s-a derulat prin seturi de întrebări şi exerciţii, elaborate şi distribuite din două în două săptămâni de către bibliotecă. 
Finala a avut loc la Sf. Gheorghe, la sediul bibliotecii judeţene, în aprilie 2014. Numărul echipelor participante la fiecare finală s-a decis de către organizatori 

(Centrul ED si biblioteca) în funcţie de numărul echipelor participante la concurs. Finala la secția maghiară s-a desfășurat pe data de 7 aprilie, unde la clasele 5-6 

au participat 8 echipe iar la clasele 7-8 5 echipe. Finala la secția română a avut loc pe data de 8 aprilie, unde la clasele 5-6 au participat 6 echipe, iar la clasele 7-8 
au participat 5 echipe. În fiecare finală echipele participante trebuiau să rezolve o serie de exerciții si să răspundă la întrebări bazate pe textele citite în timpul celor 

patru etape scrise. Ca și probă creativă cei de la secție maghiară trebuie să pună în scenă dezbaterea care a avut loc în noiembrie 1848, la care Gábor Áron a anunțat 

că va produce tunuri. Cei de la secția română clasele 5-6 au trebuit să prezinte o scenetă pe baza fragmentului din Fabrica de talente de Alex Williams, iar cei din 
clasele 7-8 trebuiau să pună în scenă un fragment din cartea Cişmigiu & comp de Grigore Băjenaru. Excursie în județul Heves Echipele câștigătoare la fiecare 

categorie au participat la o excursie în județul Heves Ungaria unde au fost oaspeții Bibliotecii Județene "Bródy Sándor" și a Centrului de Informare Europe Direct 

Eger. Echipele au fost formate din elevi ai claselor V-VIII, care învață la Școala cu clasele I-VIII Bod Péter din Cernat, la Școala cu clasele I-VIII Gödri Ferenc și 
Colegiul Székely Mikó din Sfântu Gheorghe. 

 

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN JUDEȚUL COVASNA 

 

1. ACTIVITATE PROMOŢIONALĂ 

 

1.1. TÂRGURI ȘI EXPOZIȚII, ALTE EVENIMENTE PROMOȚIONALE 

 

 EXPOZIȚIA „UTAZÁS 2014” 

- Perioada: 27 februarie – 2 martie 2014 

- Loc: Budapesta, Centrul expozițional Hungexpo. Expoziția „Utazás” din Budapesta este cea mai recunoscută în Europa de Est. Potrivit datelor statistice, 
pentru regiunea noastră cea mai mare emițătoare țară de turiști este Ungaria. Din aceste considerente credem că prezența noastră la acest târg este esențială. Aici se 

întâlnește cererea (turistul potențial) cu oferta (prezentate prin materialele promoționale). Tot aici putem obseva noile trenduri în turism și obiceiurile turiștilor. 

- Expozanții standului Ținutul Secuiesc (15 m2): Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna, Biroul de Informare Turistică Ciuc – 

Csíkinfo. 
 

 TÂRGUL DE TURISM AL ROMÂNIEI / EDIȚIA DE PRIMĂVARĂ 

- Perioada: 13-16 martie 2014 

- Loc: București, Centrul expozițional Romexpo 

- Observație: stand Ținutul Secuiesc, împreună cu județul Harghita 
După cum indică și numele, Târgul de Turism al României este cea mai importantă manifestare de acest gen în țară, la care participă cca. 10.000 de 

vizitatori. Deoarece regiunea noastră este populară în rândul turiștilor români care aleg să petreacă Paștele în locații atractive, considerăm că participarea noastră la 

acest târg de turism este absolut necesară. 
- Expozanții standului Ținutului Secuiesc (25 m2): Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna, Biroul de Informare Turistică Ciuc – 

Csíkinfo, Balu Parc – Băile Harghita, Hotel Fenyő. 

 

 TLH (TOURISM. LEISURE. HOTELS.) 

- Perioada: 10-13 aprilie 2014 
- Loc: Chișinău, Republica Moldova 

Este cel mai mare târg de turism din Republica Moldova. Datorită vecinătății celor două țări și a limbii comune vorbite, România este o destinație turistică 

căutată. Cele mai populare sunt stațiunile balneare care oferă tratamente balneare și wellness. Sovata este binecunoscută în rândul moldovenilor, iar noi încercăm 
să ne facem văzuți pe harta turistică tocmai datorită faptului că stațiunea Covasna are potențial în turismul balnear. Participând la standul României, economisim 

bani și totodată devenim mai vizibili. 

 

 EXPOZIȚIA „UTAZÁS 2014”  A JUDEȚULUI VESZPRÉM 

- Perioada: 12-13 aprilie 2014 

- Loc: Veszprém, Ungaria, Gimnaziul Lovassy László 
Județul Covasna se înfrățește cu județul Veszprém, fapt pentru care participăm anual la Expoziția turistică a județului Veszprém. Ajungând la cea de-a XVII-a 

ediție, expoziția a căpătat renume și popularitate. Din aceste motive participarea la expoziție aduce un raport bun preț-calitate produselor noastre. 

La standul Ținutului Secuiesc a participat și Agenția de Turism Csillagösvény din Székesfehérvár, care are numeroase pachete turistice cu destinația Ținutul 
Secuiesc. 

 

 BUDAVÁRI SOKADALOM 

- Perioada: 19-21 aprilie 2014 

- Loc: Budapesta, Ungaria, curtea Palatului Budavári 
Evenimentul organizat cu ocazia Paștelui are sloganul „tradiție, artă, gastronomie”. Municipiul Sfântu Gheorghe a participat ca invitat de onoare și a prezentat 

în cadrul programului meșteșugari, muzică populară, a încântat vizitatorii cu delicatesele regiunii noastre. 

 

 EXPO WELLNESS 

- Data: 1- 4 mai 2014 

- Loc: Colegiul Székely Mikó, Sf. Gheorghe 
La expoziția tematică, mini bazinul cu apă minerală a avut rolul de a populariza băile tradiționale secuiești, centrele de tratament și wellness, precum apa 

minerală ca remediu pentru diferite boli. Decorul standului (reprezentând un cuplu care își înmoaie picioarele într-un bazin cu apă) a atras mulți vizitatori. 
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Materialele promoționale au prezentat băile tradiționale care s-au construit în ultimii ani prin clacă (Peteni, Bodoc, Cernat, Bățanii Mici) și Centrele Wellness 

Izvorul Apelor Minerale. În timpul evenimentului vizitatorii au putut degusta 3 feluri de apă minerală neîmbuteliată. 

 

 FESTIVALUL REGIUNILOR EUROPENE 

- Data: 9- 11 mai 2014 

- Loc: Piața Sfatului, Brașov 
Festivalul prezintă țările și regiunile Uniunii Europene prin tradițiile și cultura acestora. Ținutul Secuiesc se remarcă prin meșteșugurile și apele minerale. Am 

considerat importantă participarea la eveniment deoarece județul Brașov se învecinează cu județul Covasna, și atât vara, cât și iarna, sosesc mulți turiști din Brașov. 

Totodată este oportună participarea la astfel de manifestări și pentru construirea „image”-ului. Decorul standului a fost  a fost cel utilizat la Expo Wellness. 
 

 ZILELE MUZICII FĂRĂ FRONTIERĂ – VOCILE ȚINUTULUI SECUIESC 

 Data: 26-27 septembrie 2014 

 Loc: Hatvan (jud. Heves, Ungaria) 
Datorită înfrățirii cu județul Heves, am fost prezenți ca destinație turistică la această manifestare a treia oară. Vocile au putut fi auzite în cadrul expoziției 

„Calendarul naturii”. Decorul conținea 4 cutii de unde se puteau auzi diferite voci ale naturii. Tinerii au fost interesați mai mult de turismul în natură, iar cei mai în 

vârstă de obiectivele turistice culturale și tradițiile regiunii. 
 

2. EDITARE DE MATERIALE PROMOȚIONALE 

 

 RETIPĂRIREA CATALOGULUI „ȚINUTUL SECUIESC” (trilingv, Hu/Ro/En) 

Materialele promoționale sunt elemente importante în promovarea unei destinații turistice. Catalogul este o versiune anterioară reeditată finanțată printr-un 

proiect câștigat la Fundația BGA. Catalogul trilingv (maghiar, român, englez) conține 48 de pagini și este distribuit la târguri și expoziții turistice, evenimente și 
birouri de informare turistică. 

 

 APLICAȚIA AUDIO PENTRU PROMOVAREA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE 
Pocket Guide este o aplicație pentru telefoane smart, bazată pe GPS care poate fi considerată un „ghid audio” în trei limbi: maghiară, română și engleză. 

Prezentarea orașului Sfântu Gheorghe se face prin 25 de obiecte de vizitat (POI). 

 

3. ORGANIZARE DE EVENIMENTE, PROGRAME 

 

 PARADA CÂRNAȚILOR 

- Data: 11 octombrie 2014 

- Loc: Sf. Gheorghe 

- Împreună cu: ASIMCOV, SVESZ, Consiliul Județean Covasna, Consiliul Local al Municipiului Sf. Gheorghe 

Evenimentul gastronomic a fost organizat pentru a XII-a oară și a fost inclus în cadrul Târgului de Toamnă. La concurs s-au înscris 32 de echipe, atât din țară, 

cât și din Ungaria. Pe lângă faptul că este un eveniment care pune în valoare tradițiile gastronomice, este și o modalitate de marketing regional. 

 

 AQUARIUS – FESTIVALUL APEI MINERALE 

- Data: 13 septembrie 2014 

- Loc: Vâlcele, lângă complexul Drumul Apelor Minerale 

- Coorganizator: Primăria Vâlcele 

- Expozanți: localități cu izvoare ape minerale/băi populare 

- Concursuri: ”Cea mai bună apă minerală de la izvor”, ”Cea mai bună apă minerală pentru clătite” 

Scopul evenimentului este de a atrage atenția asupra apei minerale ca resursă naturală și a posibilităților de valorificare a acesteia. Festivalul prezintă 

localitățile participante și rezultatele postvulcanice întâlnite în acestea. Festivalul, prin concursul de clătite are și o conotație gastronomică, ținta fiind tot 

promovarea apei minerale (pe care o folosim ca ingredient în prepararea clătitelor). 
La concursul de clătite au participat 7 echipe, iar pentru degustarea de apă minerală a fost adusă apă din 22 de izvoare din 8 localități. 

 

 GALOPIADA SECUIASCĂ 

- Data: 19-20 iulie 2014 

- Loc: Dealul Pivnițele Mari de lângă Moacșa 

- Organizatori: Mun. Sf. Gheorghe, Consiuliul Județean Covasna, Centrul de Cultură al Județului Covasna, Casa de Cultură Kónya Ádám 

După Zilele Sfântu Gheorghe, cel mai mare eveniment organizat în județul Covasna este Galopiada Secuiască. Evenimentul este important, deoarece: 
promovează sporturile ecvestre, și are rolul de marketing regional. Deoarece este vorba de un eveniment prin care se poate califica la concursul din Ungaria, avem 

oportunitatea de a reprezenta regiunea noastră și la Budapesta. 

 

 REABILITARE BĂI TRADIȚIONALE PRIN CLACĂ 

- Perioada: 5-15 august 2014 

- Loc: Valea Zălanului: Baia Bugyogó + mofetă 

- Coorganizatori: Fundația Ars Topia, Comuna Malnaș 

Băile tradiționale secuiești sunt atracțiile specifice zonei noastre, bogate în emanații postvulcanice. Programul de reabilitare băi tradiționale a început acum 4 
ani. Pe lângă faptul că, la final, vom avea la dispoziție câte o baie tradițională, am reușit să readucem la viață claca, o metodă veche de a lucra în comun, pentru 

comunitate. 

 

4. ACTIVITĂŢI PERMANENTE 

 Servicii de ghid 

 Construirea şi actualizarea bazei de date turistice (calendar de evenimente, unități de cazare, etc.) 

 Asistenţă juridică la înfiinţarea şi clasificarea unităţilor de cazare 

 Informarea turiştilor la biroul Tourinfo din stațiunea Covasna 

 Colaborare cu organizaţii profesionale din ţară şi străinătate 
o Practica studenţilor din Luzern în judeţul Covasna împreună cu studenţii de la UBB Sf. Gheorghe 

 

COMPARTIMENTUL RELAȚII INTERINSTITUȚIONALE, MONITORIZARE 

 

- Urmărirea, monitorizarea Planului Regional de Dezvoltare pentru perioada 2014-2020. 

- Participări la conferințe și întâlniri de lucru, privind pregătirea proiectelor pentru perioada de finanțare 2014-2020. 

- Centralizarea obiectivelor de investiții aflate în derulare și necesarul de finanțare pentru investițiile în alimentarea cu apă și canalizare în județul Covasna. 

 

Începând cu anul 2013, pentru gestionarea unitară a lucrărilor de infrastructură, s-a decis comasarea tuturor obiectivelor de investiţii care vizează infrastructura 
locală într-un singur program, Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

(MDRAP). 
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Cadrul legal al acestui program este: 

- OUG nr. 28/10.04.2013, pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare; 

- ORDIN nr. 1.851/9.05.2013, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare. 

Activitatea compartimentului referitor la acest program este: 

• Întocmirea propunerilor de finanțare a obiectivelor de investiții pentru anul 2015 la nivel județean; 
• Centralizarea și verificarea documentelor transmise de beneficiari și trimiterea către MDRAP; 

• Raportări lunare și trimestriale, referitor la necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru lucrări executate la obictive cuprinse în program; 

• Urmărirea documentelor în vederea transferării sumelor pentru obligații de plată. 
• Centralizarea propunerilor pentru suplimentarea sumei necesare pentru desfășurarea proiectelor de investiții din cadrul acestui program; 

 

În cadrul acestui program în anul 2014 din bugetul de stat au fost alocaţi 53.358.354,00 lei. 
 

 

TAMÁS Sándor 

Președinte 
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