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RAPORT DE ACTIVITATE AL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI JUDEȚEAN 

COVASNA PE ANUL 2012 

 

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 2012, structurat pe principalele atribuții prevăzute de lege și sarcini date de Consiliul Județean Covasna prin hotărârile 

adoptate. 

 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

 

Direcţia juridică şi administraţie publică este structura din aparatul de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Covasna care asigură 

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 şi de 

specialitate. 

Direcţia juridică şi administraţie publică realizează sarcinile ce revin Consiliului Judeţean Covasna în domeniul administraţiei publice. 

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

Consiliului Judeţean, precum şi cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

Direcţia juridică şi administraţie publică 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, paza bunurilor, 

p.s.i şi alte domenii stabilite prin legi speciale în competenţa consiliilor judeţene. 

Direcţia juridică şi administraţie publică exercită control asupra legalităţii actelor ce emană de la compartimentele aparatul consiliului 

judeţean. Conlucrează la organizarea, în condiţiile prevăzute de lege, a şedinţelor consiliului judeţean şi ale comisiilor pe domenii de specialitate. 

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 organului judeţean al administraţiei publice locale.  

Asigură redactarea proiectelor de hotărâri şi a materialelor aferente acestora, precum şi a altor acte ce se emit, în baza atribuţiilor Direcţiei 

juridice şi administraţie publică.  

Administrarea patrimoniului public și privat al județului Covasna se realizează prin intermediul Compartimentului de administrare a 

patrimoniului din cadrul Direcţiei juridice şi administraţie publică. 

Având în vedere cele de mai sus, Direcția în anul 2011 a realizat următoarele activități, după cum urmează: 

 

1. Domeniul administraţie 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 2012, Consiliul Judeţean Covasna s-a întrunit în şedinţe de 19 ori, după cum urmează:  

 de 10 ori în şedinţe ordinare; 

 de 9 ori în şedinţe extraordinare. 

În cadrul acestor şedinţa s-au adoptat 191 de hotărâri, în diferite domenii ale vieţii economice, sociale şi culturale.   

Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna a emis 439 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 2012, controlul privind procedura de eliberare a certificatelor de producător la primăriile din 

judeţul Covasna. S-a verificat modul de eliberare a 726 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 2012 s-au primit şi înregistrat declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale consilierilor judeţeni, pentru anul fiscal 

2011,  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 localitatea Brețcu, la data de 24 iunie 2012.  

S-a efectuat instructajul introductiv general la noi angajaţi în domeniul apărării împotriva incendiilor și în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă.  

S-a asigurat convocarea, stabilirea ordinii de zi şi întocmirea procesului-verbal la lucrările Comitetului de securitate şi sănătate în muncă, 

respectiv transmiterea acestora la Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna.  

 

2. Domeniul relaţii cu publicul şi petiţii 

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 26 ianuarie 2012, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnului Demeter 

János, privind aprobarea modificării Actului constitutiv şi a Statului Asociaţiei „Alutus Regio Egyesület”. 

S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 26 ianuarie 2012 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 6 februarie 2012 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 29 martie 2012, s-a 
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procedat la adoptarea actului normativ privind aprobarea modificării şi completării Actului constitutiv şi a Statului Asociaţiei „Alutus Regio 

Egyesület”. 

În data de 10 februarie 2012, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa Preşedintelui  Consiliului Judeţean Covasna, domnului Tamás Sándor, 

privind aprobarea Planului Local de Acţiune pentru Protecţia Mediului Judeţului Covasna –actualizat 2011. 

S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 10 februarie 2012 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 22 februarie 2012 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 29 martie 2012, s-a 

procedat la adoptarea actului normativ privind aprobarea Planului Local de Acţiune pentru Protecţia Mediului Judeţului Covasna –actualizat 

2011”. 

În data de 24 februarie 2012, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa Preşedintelui  Consiliului Judeţean Covasna, domnului Tamás Sándor, 

privind aprobarea participării judeţului Covasna, în calitate de membru fondator la constituirea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ AQUASIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS. 

S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 10 februarie 2012 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 07 martie 2012 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 aprilie 2012, s-a 

procedat la adoptarea actului normativ privind aprobarea participării judeţului Covasna, în calitate de membru fondator la constituirea 

ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUASIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS. 

În data de 29 martie 2012, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnului Demeter János, 

privind însuşirea şi propunerea spre aprobare către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor a „Regulamentului Sitului 

de importanţă comunitară ROSCI0242 Tinovul Apa Roşie”. 

S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 29 martie 2012 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 30 martie 2012 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor 

judeţului sau din partea vreunei asociaţii legal constituite, în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Covasna din data de 24 mai 2012, s-a 

procedat la adoptarea actului normativ privind însuşirea şi propunerea spre aprobare către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi 

pădurilor a „Regulamentului Sitului de importanţă comunitară ROSCI0242 Tinovul Apa Roşie”. 

În data de 03 aprilie 2012, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa Preşedintelui  Consiliului Judeţean Covasna, domnului Tamás Sándor, 

pentru aprobarea modificării Actului constitutiv şi a Statutului „Asociaţiei Angustia Egyesület”. 

S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 03 aprilie 2012 s-a procedat la afişarea proiectului de 

hotărâre la avizierul din cadrul sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cotidiene locale „Mesagerul de Covasna” 

şi „Székely Hírmondó”, pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.  

Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 25 aprilie 2012 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor 

judeţului sau din partea vreunei asociaţii legal constituite, în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Covasna din data de 13 august 2012, s-a 

procedat la adoptarea actului normativ privind modificării Actului constitutiv şi a Statutului „Asociaţiei Angustia Egyesület”. 

În data de 20 aprilie 2012, s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa Preşedintelui  Consiliului Judeţean Covasna, domnului Tamás Sándor, 

privind organizarea unui referendum local în judeţul Covasna. 

S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 20 aprilie 2012 s-a procedat la afişarea proiectului de 

hotărâre la avizierul din cadrul sediului Consiliului Judeţean Covasna, s-a publicat această iniţiativă în cotidiene locale „Mesagerul de Covasna” 

şi „Székely Hírmondó”, pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.  

Până la termenul indicat în anunţ, adică 03 mai 2012 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din 

partea vreunei asociaţii legal constituite”. 

În data de 11 iulie 2012, s-a adus la cunoştinţa publică iniţiativa domnului Ambrus József, consilier judeţean, privind aprobarea înfiinţării 

Asociaţiei Clubul Sportiv SEPSI-SIC, ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică.  

S-au respectat prevederile alin. (1) art. 6 din Legea nr. 52/2003, astfel în data de 11 iulie 2012 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 13 iulie 2012, precum şi pe pagina de internet a instituţiei www.cjcv.ro.  

Întrucât, până la termenul indicat în anunţ, adică 23 iulie 2012 nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului 

sau din partea vreunei asociaţii legal constituite, în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Covasna din data de 13 august 2012, s-a procedat 

la adoptarea actului normativ privind aprobarea înfiinţării Asociaţiei Clubul Sportiv SEPSI-SIC, ca structură sportivă de drept privat, fără scop 

lucrativ, cu personalitate juridică. 

În data de 16 octombrie 2012 s-a adus la cunoştinţă publică iniţiativa domnului preşedinte Tamás Sándor privind aprobarea asocierii 

Judeţului Covasna, Municipiului Sfântu Gheorghe, Comuna Reci şi Comuna Arcuş în vederea înfiinţării Asociaţiei „Vadon”. 

Şi în acest caz s-a procedat conform prevederilor Legii nr. 52/2003, s-a publicat această iniţiativă în cotidiene locale „Observatorul de 

Covasna” şi „Székely Hírmondó”, pe pagina de internet a instituţiei, respectiv anunţul a fost afişat la avizierul de la sediul instituţiei. Până la 

termenul indicat în anunţ, nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea unei asociaţii legal 

constituite. 

În şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Covasna din 16 noiembrie 2012 a fost adoptată Hotărârea privind aprobarea asocierii 

Judeţului Covasna, Municipiului Sfântu Gheorghe, Comuna Reci şi Comuna Arcuş în vederea înfiinţării Asociaţiei „Vadon”. 

În data de 07 noiembrie 2012 s-a adus la cunoştinţa publică iniţiativa preşedinte Tamás Sándor pentru aprobarea modificării Actului 

constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV). 

Cu respectarea prevederilor legale s-a publicat această iniţiativă în două cotidiene locale „Observatorul de Covasna şi „Székely Hírmondó”, 

pe pagina de internet al instituţiei, respectiv anunţul a fost afişat la avizierul de la sediul instituţiei. Până la termenul indicat în anunţ, nu s-a 

formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei asociaţii legal constituită. 

În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din 17 decembrie 2012 a fost adoptată Hotărârea pentru aprobarea modificării Actului 

constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV). 

În data de 16 noiembrie 2012 s-a adus la cunoştinţa publică iniţiativa domnului vicepreşedinte Henning László János privind stabilirea 

traseelor şi a programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean a cărui valabilitate începe cu data de 01. 05. 

2013. 
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Şi în acest caz s-a procedat conform prevederilor Legii nr. 52/2003, s-a publicat această iniţiativă în cotidiene locale „Observatorul de 

Covasna” şi „Székely Hírmondó”, pe pagina de internet a instituţiei, respectiv anunţul a fost afişat la avizierul de la sediul instituţiei. Până la 

termenul indicat în anunţ, nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei asociaţii legal 

constituită. 

În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din 17 decembrie 2012 a fost adoptată Hotărârea privind stabilirea traseelor şi a 

programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean a cărui valabilitate începe cu data de 01. 05. 2013. 

În data de 21 noiembrie 2012 s-a adus la cunoştinţa publică iniţiativa Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind participarea 

județului Covasna la înfiinţarea Asociaţiei „Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO”. 

Şi în acest caz s-a procedat conform prevederilor Legii nr. 52/2003, s-a publicat această iniţiativă în cotidiene locale „Mesagerul de Covasna” 

şi „Háromszék”, pe pagina de internet a instituţiei, respectiv anunţul a fost afişat la avizierul de la sediul instituţiei. Până la termenul indicat în 

anunţ, nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei asociaţii legal constituită. 

În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din 17 decembrie 2012 a fost adoptată Hotărârea privind participarea județului Covasna la 

înfiinţarea Asociaţiei „Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO”. 

În data de 04 decembrie 2012 s-a adus la cunoştinţa publică iniţiativa Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la stabilirea 

preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2013, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 62 

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

Şi în acest caz s-a procedat conform prevederilor Legii nr. 52/2003, s-a publicat această iniţiativă în cotidiene locale „Observatorul de 

Covasna” şi „Székely Hírmondó”, pe pagina de internet a instituţiei, respectiv anunţul a fost afişat la avizierul de la sediul instituţiei. Până la 

termenul indicat în anunţ, nu s-a formulat nici o propunere sau observaţie din partea cetăţenilor judeţului sau din partea vreunei asociaţii legal 

constituită. 

În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din luna ianuarie 2013 urmează să fie adoptată Hotărârea cu privire la stabilirea preţurilor 

medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2013, 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 12 

persoane, de către dl. preşedinte Tamás Sándor  

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

În semestrul II al anului au solicitat şi au fost primiţi în audienţă 8 de persoane, din care 4 persoane de către dl. preşedinte Tamás Sándor, o 

persoană de  dl. vicepreşedinte Henning László-János , 2 persoane de vicepreşedinte Nagy Iosif şi o persoană de dl Varga Zoltán secretarul 

judeţului.  

Problemele celor 8 de persoane primite în audienţă au fost rezolvate în cadrul audienţelor. 

În 2012 au fost analizate şi rezolvate în limitele termenelor legale în total 37 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 2012, 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 şi Administraţie 

Publică 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 2012 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. 

În cursul anului au fost înregistrate la Compartimentul juridic – contencios un număr de 43 cauze. La sfârșitul anului 2012, pe rolul 

instanțelor de judecată s-au aflat 59 cauze dintre care s-au numărat și cauze mai vechi aflate pe rol, începute înainte de 2012. 

S-a acordat asistență juridică în redactarea unor acte pentru autoritățile administrației publice locale din județul Covasna. 

În cursul anului 2012, Compartimentul juridic-contencios a întocmit un nr. de 10 de proiecte de hotărâre de Guvern. 

În perioada de referință 2012, consilierii juridici au întocmit proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean din care au fost adoptate 191 de 

hotărâri şi proiecte de dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna în număr de 439. În total au fost adoptate 630 de acte 

administrative.  

Consilierii juridici au avizat în perioada de referință un număr de 594 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. 

 

4. Compartimentul Administrarea Patrimoniului  

În anul 2012 Compartimentului de Administrare a Patrimoniului a iniţiat mai multe proiecte de Hotărâri şi a asigurat traducerea în limba 

maghiară a acestora. 

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 transmis Centrul de agrement Crasna  din domeniul public al judeţului Covasna şi din administrarea Consiliului Judeţean Covasna în 

domeniul public al Comunei Sita Buzăului şi în administrarea Consiliului Local al comunei Sita Buzăului cu menţinerea destinaţiei de tabere 

şcolare. 

A fost predat dreptul de administrare asupra clădirilor aparținătoare Centrului de Agrement Zăbala, Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret 

Covasna. 
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Au fost date în folosinţă gratuită suprafeţe utile din imobilul situat în municiliul Sfântu Gheorghe, str. Gábor Áron, nr. 1, Direcţiei Judeţene 

pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Covasna, Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Braşov-Inspecţia Silvică şi de 

Vânătoare Covasna, Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Covasna şi Instituția Prefectului Covasna 

S-a transmis imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Ciucului nr. 15, din administrarea Consiliului Judeţean Covasna în 

administrarea Muzeului Naţional Secuiesc, în vederea utilizării cu destinaţie de laborator de restaurare. 

Salariații din cadrul Compartimentului au participat la derularea în condiţii optime a planului European de ajutoare umanitare PEAD 2012. 

 

5. În domeniul registraturii generale 

În cursul anului 2012 s-a primit prin poștă, curier, poșta electronică, fax sau direct de la petiționari precum și acte create din oficiu  într-un 

număr de 11.908, 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, II, III, IV, V și VI) 

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. 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 16 procese verbale de predare-primire a documentelor depuse în vederea evaluării pentru 

licitaţii, 5 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.  

 

6. În domeniul arhivei 

În cursul anului 2012 s-a asigurat ordonarea şi conservarea corespunzătoare a documentelor în depozitul de arhivă. La solicitarea persoanelor 

fizice şi juridice s-au eliberat în total 60 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 24 inventare, în cursul anului 2012 asigurându-se selecţionarea, conservarea şi păstrarea acestora.  

În anul 2012 s-au predat un număr de 1 inventar  la Arhivele Naţionale, create de CORPUL GARDIENILOR PUBLICI perioada 1994-2005 

însumând 45 unităţi arhivistice.  

În 2012 au fost predate selecționate și predate la REMAT un nr. 2 inventare al fostului Corp al Gardienilor Publici, Monitoare oficiale ale 

Județelor din România. 

 

7. În domeniul secretariatului ATOP 

Salariații din cadrul compartimentului ATOP și-au desfășurat activitatea în perioada de referință conform atribuțiilor stabilite în 

Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna și al fișei posturilor, ședințele ordinare 

ATOP s-au desfășurat, atât la sediul Consiliului Județean Covasna cât și la unele centre zonale ale poliției. Au fost soluționate petițiile primite de 

la cetățeni prin care au fost reclamați lucrători ai poliției precum și a jandarmeriei. 

 

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

 

I. În domeniul buget-finanţe 

 

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 2012. La dimensionarea pe localităţi a fondurilor aferente 

proiectelor, și în anul 2012 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 2012  
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 2012 al consiliului judeţean şi al instituţiilor publice de interes judeţean a fost aprobat prin 

Hotărârea nr. 8/2012 a Consiliului judeţean Covasna, însumând la partea de venituri valoarea de 138.061.000 lei şi la partea de cheltuieli 

valoarea totală de 139.360.000 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 2012 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 2012 din surse proprii, cote defalcate din impozitul pe venit şi din sumele defalcate din 

TVA repartizate județului prin Legea bugetului de stat pe anul 2012, nr.293/2011, asigurându-se astfel, funcţionarea în limite normale a tuturor 
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instituţiilor publice de interes judeţean. Din excedentul anului precedent în valoare de 12.514.260 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 13 hotărâri, majorându-se în 6 şi diminuându-se odată nivelul surselor de venit şi al creditelor bugetare aprobate anterior, iar prin 

aprobarea a 11 hotărâri 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 2012 

valoarea de 102.963.100 lei la venituri și de 108.501.700 lei la cheltuieli. 

Față de nivelul programat încasările realizate sunt în valoare de 102.205.898 lei . Plăţile efectuate în sumă de 92.093.893 lei au fost 

destinate finanţării următoarelor domenii de activitate: 
 

-lei- 

Denumire capitol Cod capitol 

Credite bugetare 
Plăţi 

efectuate 
% anuale aprobate 

iniţial 
definitive 

Autorităţi publice şi acţiuni externe (aparatul propriu) 51.02 10,532,000 12,175,600 9,063,587 9.84 

Alte servicii publice generale 54.02 3,858,000 2,097,000 668,540 0.73 

Tranzacții privind datoria publică 55.02  280,000 200,000 0.22 

Apărare (CMJ) 60.02 230,000 330,000 329,065 0.36 

Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 100,000 106,000 105,727 0.11 

Învăţământ (învățământ special, program lapte-corn) 65.02 6,833,000 8,137,000 7,189,235 7.81 

Sănătate (Spitalul județean) 66.02 7,786,000 6,550,000 4,461,550 4.84 

Cultură, recreere şi religie 67.02 11,601,000 12,045,500 10,738,229 11.66 

Asigurări şi asistenţă socială (DGASPC Covasna) 68.02 27,844,000 29,130,100 28,564,997 31.02 

Locuinţe servicii şi dezvoltare publică 70.02 246,000 246,000  0.00 

Protecţia mediului (Proiect Sistemul de management 

integrat al Județului Covasna) 
74.02 

38,1 

40,000 
6,363,000 979,279 1.06 

Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare 83.02 464,000 384,000 356,600 0.39 

Transporturi (întreținere drumuri județene și proiect 

Reabilitare DJ121) 
84.02 28,589,000 27,707,000 27,059,863 29.38 

Alte acţiuni economice 87.02 3,137,000 2,950,500 2,377,221 2.58 

TOTAL  139,360,000 108,501,700 92,093,893 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

teritorială a trezoreriei statului, evidenţiază că la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2012 a rezultat un excedent curent de 22.626.266 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 și proiectele care au fost finanțate din bugetul local sunt următoarele: 

 

-lei- 

Denumirea obiectivului de investiții 
Credite bugetare 

definitive 
Plăți efectuate 

Lucrările de separare a utilităților comune, extindere și amenajări interioare la sediul Consiliului 

Județean Covasna 
1,130,000 1,123,886 

Lucrări de renovare parţială la corpul A al clădirii Muzeului Naţional Secuiesc parte componentă a 

proiectului "Reabilitarea ansamblului Muzeului Naţional Secuiesc" 
325,000 314,840 

Înlăturarea efectelor inundaţiilor  din anul 2010 la podul din Belin la DJ 103E km 18+103 500,000 410,550 

Drumul apelor minerale - LOT 1 150,000 148,783 

Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Covasna 6,363,000 168,387 

Reabilitare drum judeţean DJ 121 Covasna-Zăbala-Imeni-Catalina-Tg. Secuiesc 20,608,000 20,607,536 

 

Asigurări şi asistenţă socială

Transporturi

Cultură, recreere

şi religie

Autorităţi publice

şi acţiuni externe

Alte acţiuni 

economice
Sănătate

Alte acţiuni economice

Protecţia 

mediului

Agricultură, silvicultură, 

piscicultură şi 

vânătoare

Alte servicii 

publice generale

Apărare

Acţiuni generale e

conomice, comerciale 

 şi de muncă

Ordine publică şi siguranţă 

naţională

Locuinţe servicii şi dezvoltare 

publică

Asigurări şi asistenţă socială

Transporturi

Cultură, recreere şi religie

Autorităţi publice şi acţiuni externe

Învăţământ

Sănătate

Alte acţiuni economice

Protecţia mediului

Alte servicii publice generale

Agricultură, silvicultură,

piscicultură şi vânătoare

Apărare

Tranzacții privind datoria publică

Ordine publică şi siguranţă

naţională

Locuinţe servicii şi dezvoltare

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

Prevederile unui buget neechilibrat în valoare de 63.120.920 lei la venituri și de 66.782.920 lei la cheltuieli, rezultă din faptul că, 

corespunzător prevederilor legale, în cazul Spitalului județean soldul de la sfârșitul anului precedent în valoare de 3.662.000 lei a fost luat în 

calcul la dimensionarea cheltuielilor acestei instituții. 

Realizarea indicatorilor bugetari se prezintă astfel: 

La venituri, încasările curente însumează 55.384.826 lei, înseamnă 87,74% față de prevederi, și a fost determinată de faptul că subvenţiile 

de la bugetul local al consiliului judeţean au fost virate numai în măsura necesităţilor de finanţare a activităţilor acestor instituţii, numai după 

analiza utilizării sumelor puse la dispoziţie anterior şi numai pentru funcţionarea optimă a unităţilor. 

La cheltuieli, faţă de acelaşi program, plăţile efectuate sunt în valoare de 56.758.041 lei și înseamnă 84,99% 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 spital 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 

%  

col 4/3 iniţiale definitive 

0 1 2 3 4 5 

Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a 

Persoanelor 
5410 354,000 354,000 343,620 0.61 

Muzeul Naţional Secuiesc 6710 1,721,000 1,902,800 1,893,750 3.34 

Ansamblul de Dansuri Haromszek 6710 1,524,000 1,547,250 1,516,577 2.67 

Şcoala Populară de Arte şi Meserii 6710 925,000 911,000 864,642 1.52 

Centrul de Cultură al Judeţului Cv 6710 1,826,000 1,840,370 1,696,071 2.99 

Total institutii culturale  5,996,000 6,201,420 5,971,040 10.52 

Spitalul Judetean Dr. Fogolyan K. 6610 41,300,000 59,077,000 49,447,556 87.12 

Camera Agricola 8310 532,000 507,500 477,775 0.84 

Centrul de Studii Europene Arcuş 8710 360,000 360,000 350,823 0.62 

Centrul Județean Pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală 

și Salvamont 
8710  283,000 167,227 0.29 

Total 48,542,000 66,782,920 56,758,041 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bugetul fondurilor externe nerambursabile 

Pentru proiectele finanțate în anul 2012 din sursa precizată în titlu, plățile efectuate au fost puse de acord cu autoritățile de implementare ale 

proiectelor, astfel:  

Cap.51.08 

* Finanțarea funcționării și a acțiunilor organizate de Centrul Europe Direct Sf.Gheorghe -finanțat de Reprezentanța Comisiei Europene; 

Cap.68.08 

* Programul sectorial Grundtvig ,,Învățare pe tot parcursul vieții” - cu Agenția Națională pentru Programe Comunitare din cadrul 

Ministerului Educației; 

Faţă de veniturile realizate în sumă de 78.860 lei, cheltuielile efectuate s-au ridicat la valoarea de 101.700 lei, fiind posibilă utilizarea 

ulterioară pentru acoperirea destinațiilor stabilite de finanțator a soldului bancar existent la bancă la începutul anului raportat, evidențiat într-un 

cont special de trezorerie.  

Execuția pe anul 2012 a bugetului fondurilor externe nerambursabile este prezentat succint astfel: 

 

Sold la începutul anului   123.358 

Încasări curente pe parcursul anului   78.860 

Plăți efectuate în anul 2012 83.255  

Sold la sfârșitul anului 2012 118.963  

 

 

1,516,577

864,642

1,696,071

1,893,750

343,620167,227

477,775

350,823

49,447,556

Serviciul Public Comunitar Judeţean

de Evidenţă a Persoanelor

Muzeul Naţional Secuiesc

Ansamblul de Dansuri Haromszek

Şcoala Populară de Arte şi Meserii

Centrul de Cultură al Judeţului Cv

Spitalul Judetean Dr. Fogolyan K.

Camera agricola

Centrul de Studii Europene Arcuş

Centrul Județean Pentru Protecția

Naturii, Dezvoltare Rurală și

Salvamont
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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. 

 

Conform contractului de servicii, pentru anul 2012, a fost aprobată o tragere în valoare de 14.000.000 lei, sumă care a fost inclusă și în 

bugetul creditelor externe la cap. 74.07 pentru finanțarea proiectului ”Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Covasna”. Din 

aceasta sumă în cursul anului 2012 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 lunare și trimestriale 

 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. 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 2012 a fost mare şi diversificat, cum ar fi: 

 achiziţionarea materialelor consumabile ce se încadrează în categoria cumpărării directe,  

 eliberarea materialelor consumabile de birotică-papetărie, întreţinere, curăţenie,  

 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,  

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

mobil), cheltuieli de apă, canal şi salubritate. 

 

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 2012 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 2012, 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. 

Conform dispoziției președintelui s-a numit Comisia Operativă din cadrul PEAD 2012, echipa (din cadrul serviciului administrativ) care a 

asigurat derularea efectivă la nivelul județului Covasna a Planului anual european de distribuție de ajutoare alimentare care provin din stocurile 

de intervenție comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România, pe anul 2012. 
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III. Compartimentul resurse umane 

 

I. Elaborarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliulu i Județean Covasna, precum și ale instituțiilor 

și serviciilor publice de interes județean: 

 prin Hotărârea nr. 39/2012, începând cu data de 1 iunie 2012, s-a înfiinţat Centrul Judeţean pentru Protecţia Naturii, Dezvoltarea 

Rurală şi Salvamont, ca instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Judeţean Covasna, 

cuprinzând 6 posturi. Înființarea acestui centru a avut loc cu încadrarea în numărul maxim de posturi, stabilit conform Ordon anţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 63/2010, aprobată prin Legea nr. 13/2011, prin desființarea Compartimentului pentru protecţia naturii, dezvoltarea 

turismului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna.  

 prin Hotărârea nr. 40/2012 s-a aprobat reducerea numărului de posturi din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Covasna de la 129 la 123 de posturi, în urma înființării Centrului Judeţean pentru Protecţia Naturii, Dezvoltarea Rurală şi S alvamont; 

 reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna începând cu data de 1 decembrie 2012, aprobată prin 

Hotărârea nr. 150/2012, modificată prin Hotărârea nr. 180/2012; 

 modificarea statului de funcții al Bibliotecii Județene „Bod Péter” – Bod Péter Megyei Könyvtár, Hotărârea nr. 136/2012; 

 modificarea statului de funcții al Centrului de Studii Europene, Hotărârea nr. 151/2012;  

 aprobarea statului de funcții al Muzeului Național Secuiesc – Székely Nemzeti Múzeum, Hotărârea nr. 135/2012; 

 modificarea organigramei Muzeului Naţional Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum, ca urmare a înființării Centrului de Arte 

Plastice din Transilvania – Erdélyi Művészeti Központ, Hotărârea nr. 160/2012, modificată prin Hotărârea nr. 170/2012;  

 prin Hotărârea nr. 185/2012 s-a aprobat propunerea de modificare a structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. 

Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, precum și înfiinţarea liniei de gardă în specialitatea neonatologie.  

 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 aprilie 2012 prin Hotărârea nr. 42/2012, de la data de 1 iulie 2012 prin Hotărârea nr. 87/ 2012, de la data 

de 1 septembrie prin Hotărârea nr. 124/2012, iar în luna decembrie 2012 prin Hotărârea nr. 186/2012. 

 

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 

 numirea în funcţia de director al Centrului de Cultură al Județului Covasna – Kovászna Megyei Művelődési Központ a domnului 

Imreh-Marton István Attila, începând cu data de 2 aprilie 2012, și aprobarea proiectului de management pentru Centrul de Cultură al 

Județului Covasna pe perioada 2012 – 2016, Hotărârea nr. 34/2012; 

 numirea în funcţia de director al Muzeului Național Secuiesc – Székely Nemzeti Múzeum a domnului Vargha Mihály Béla, începând 

cu data de 2 aprilie 2012, și aprobarea proiectului de management pentru Muzeul Național Secuiesc pe perioada 2012 – 2016, Hotărârea nr. 

35/2012; 

 numirea în funcţia de director executiv al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont a domnului 

Demeter János, începând cu data de 1 iulie 2012, Hotărârea nr. 81/2012; 

 numirea temporară în funcția de director al Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola 

Sepsiszentgyörgy a domnului Mușat Iuliu, pe perioada incapacității temporare de muncă a domnului Szilágyi Zsolt, Hotărârea nr. 123/2012;  

 aprobarea încetării raportului de serviciu al domnului Demeter János, director executiv al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, 

Dezvoltare Rurală și Salvamont, începând cu data de 17 decembrie 2012; 

 desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Covasna în Comisia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, Hotărârea nr. 

10/2012; 

 aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării pe anul 2011 a managementului următoarelor instituții publice de 

cultură din subordinea Consiliului Județean Covasna: Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune – Háromszék” și Școala Populară de Arte și Meserii 

Sfântu Gheorghe, Hotărârea nr. 36/2012, modificată prin Hotărârea nr. 63/2012, 

 aprobarea rezultatelor finale ale evaluării pe anul 2011 a managementului Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune – Háromszék” și a 

managementului Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe – Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola, Hotărârea nr. 80/2012; 

 aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice, în baza cărora, președintele Consiliului Judeţean Covasna numește și 

eliberează din funcţie administratorul public, Hotărârea nr. 122/2012; 

 stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Comisiei de Orientare Școlară și Profesională a copiilor, elevilor și tinerilor cu 

cerințe educaționale speciale din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Covasna, Hotărârea nr. 125/2012; 

 

În cursul anului 2012 din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean au participat la cursuri de perfecționare 19 persoane în 

următoarele domenii: managementul instituțiilor publice, managementul performant - Standarde de control intern în instituțiile publice, noul Cod 

de procedură civilă, transparență decizională și liber acces la informații de interes public, sistem administrativ românesc, urbanism și amenajarea 

teritoriului pentru funcția de arhitect șef, forme de gestionare a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, manager proiect, 

obligațiile autorităților locale privind managementul deșeurilor prin prisma atingerii țintelor de țară, abilități de prezentare, secretariat modern, 

activități de secretariat, comunicare, managementul funcției publice din cadrul proiectului „Creșterea capacității administrației publice de a 

gestiona procesele de recrutare, selecție și evaluare a funcționarilor publici în contextul creșterii gradului de responsabilizare a administrației 

publice privind gestionarea funcției publice”. 

În cursul anului 2012 s-au organizat concursuri: pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv al Centrului 

Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont, pentru ocuparea postului de administrator public, precum și pentru ocuparea 

pe perioadă determinată a 3 posturi contractuale temporar vacante. 

În anul 2012 s-a întocmit un singur dosar de pensionare pentru limită de vârstă. 

În exercitarea atribuţiilor de serviciu, în cursul anului 2012, în cadrul Compartimentului resurse umane au fost redactate 287 de referate cu privire 

la: numire în funcţii publice, angajare cu contract individual de muncă pe durată determinată, 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, etc. 

 

IV. Compartimentul învățământ, cultură, sănătate, relații cu ong 

 

Pe anul 2012 privind activitatea Compartimentului învăţământ, cultură, sănătate, relaţii cu ONG-uri 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 
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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.  

Sprijinul financiar acordat de consiliu în perioada 2001-2011 a avut o tendinţă de creştere permanentă.  

În anul 2012 Consiliul Judeţean Covasna a acordat în total finanţare nerambursabilă pentru 403 programe în valoare totală de 1.797. 000 lei, 

din care 587.000 lei pentru 73 de programe sportive, 450.000 lei pentru 119 programe culturale, 160.000 lei pentru 66 de programe de recreere, 

educativ-ştiinţifice, 75.000 lei pentru 28 programe ale asociaţiilor de tineret, 525.000 lei pentru 117 de proiecte ale cultelor. În acelaşi timp 

Consiliul Judeţean Covasna a acordat finanţare nerambursabilă în valoare de 200.000 lei pentru programe sociale, respectiv a asigurat 50.000 lei 

pentru programe culturale proprii. 

Consiliul Judeţean Covasna a fost  finanţatorul principal al Asociaţiei Sportive Futsal “Spicom” Sf. Gheorghe, al echipei de handbal 

“Bobowling” din Sf. Gheorghe, al echipei de baschet masculin „Vabova”, al Asociaţiei Clubul Sportiv „K.S.E.” Târgu Secuiesc, al Asociaţiei 

Fotbal Club Zagon. 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 sprijinirea mişcării corale întorsurene, pentru programul de extindere a Muzeului “Maria – Un muzeu pentru sufletul 

satului” din Dobârlău.  

Consiliul Judeţean Covasna a fost organizatorul Zilelor ONG-urilor şi partener în organizarea Turului de ciclism al Ţinutului Secuiesc. 

Consiliul Judeţean Covasna în parteneriat cu consiliile locale a acordat în anul 2012 finanţare nerambursabilă în valoare de 52.090 lei pentru 

13 terenuri de joacă în cadrul programului judeţean “Promovarea construirii terenurilor de joacă în localităţile judeţului Covasna”, în valoare de 

164.708 lei pentru 17 case de cultură în cadrul Programului judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural, în 

valoare de 178.220 lei pentru 19 baze sportive în cadrul Programului judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea bazelor sportive din mediul 

rural. 

Pe lângă sprijin financiar s-a asigurat în cursul anului sprijin logistic şi de organizare la numeroase programe culturale, educative, de tineret 

şi sportive. 

În anul şcolar 2011/2012 cele două programe guvernamentale respectiv Programul Lapte-corn şi Programul de încurajare a consumului de 

fructe în şcoli s-au derulat ca şi în anul şcolar 2010/2011 respectiv achiziţionarea şi distribuţia produselor de panificaţie şi de fructe realizîndu-se 

descentralizat iar la produsele lactate douăsprezece primării, respectiv primăria oraşelor Tg. Secuiesc, Covasna şi Întorsura Buzăului, primăriile 

comunelor Aita Mare, Belin, Ojdula, Vîlcele, Vârghiş, Zagon,Chichiş, Sita Buzăului şi Barcani, au solicitat şi şi-au asumat răspunderea pentru 

organizarea licitaţiei şi distribuţia produselor lactate. 

De programul Lapte Corn au beneficiat în anul şcolar 2011/2012 aproximativ 18.863 elevi din clasele I-VIII şi 5992 preşcolari iar 18793 

elevi din clasele I-VIII au beneficiat gratuit de mere pe o perioadă de 94 zile de şcolarizare începând cu 31 octombrie 2011 în limita valorii 

zilnice de 0,315 lei inclusiv TVA/elev conform HG nr 889/2011. 

Măsura adiacentă distribuţiei de mere implementată de Consiliul Judeţean Covasna în anul şcolar 2011/2012 a fost tipărirea de afişe al căror 

scop a fost cunoaşterea beneficiilor consumului de fructe şi legume proaspete. 

Consiliul judeţean Covasna a încheiat contract cu S.C. Dorna S.A pentru aprovizionarea şi distribuţia de lapte UHT pentru 12.304 elevi din 

clasele I-VIII şi 4044 preşcolari din grădiniţele de stat cu program de 4 ore,în anul şcolar 2011/2012.  

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

şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul 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. 

În anul școlar 2012/2013 de programul lapte -corn au beneficiat estimativ 5255 de preșcolari ,11744 elevi din ciclul  primar și 9358 elevi din 

ciclul gimnazial. 

Prin Hotărârea nr.74/2012 a Consiliului Judeţean Covasna s-au stabilit plafoanele valorice pe produse în cadrul Programului lapte-corn 

pentru anul şcolar 2012/2013 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 2011/2012 Consiliul Judeţean Covasna a încheiat contract cu S.C. Dorna S.A pentru aprovizionarea şi distribuţia de lapte 

UHT iar pentru aprovizionare și distribuție produse de panificație cu S.C. Mopaco S.A Sf. Gheorghe pentru loturile I-IX și cu S.C. Farkas Trans 

SRL Turda pentru lotul X. 

Conform HG. nr.1152/2012 elevilor din clasele I- VIII li s-au acordat gratuit mere pentru o perioadă de 89 zile de școlarizare în limita valorii 

de 0,37 lei/elev, firmele care au distribuit mere au fost S.C. Bem Balogh Srl Sf. Gheorghe pentru  școlile din municipiul Sf. Gheorghe și S.C. Pan 

Abacs Srl. Bicfalău pentru celelalte școli beneficiare din județ. 

Măsura adiacentă distribuţiei de mere implementată de Consiliul Judeţean Covasna pentru anul şcolar 2012/2013 a fost organizarea unui 

concurs tematic cu premii. Obiectivul concursului a fost prezentarea într-un material video a unei întâmplări cu durată între 1 şi 5 minute, 

urmărindu-se conştientizarea elevilor asupra unei alimentaţii sănătoase bazate pe consumul de fructe şi legume cât şi deprinderea şi fixarea unor 

obiceiuri alimentare sănătoase în rândul elevilor şi prevenirea diferitelor afecţiuni de sănătate. Bugetul pentru implementarea măsurilor adiacente 

în anul școlar 2012-2013 a fost de 67,75 mii lei. 

 

 

DIRECŢIA DE DEZVOLTARE A TERITORIULUI 

 

I. Proiecte UE 

1. proiectul « Drumul apelor minerale – Lot 1» 

- proiect implementat- 

Proiectul „Drumul apelor minerale” este implementat în cadrul programului Phare 2004-2006 – Coeziune Economică şi Socială. Obiectivele 

principale al proiectului sunt: dezvoltarea infrastructurii de turism în judeţele Covasna şi Harghita, relansarea turismului balnear în cele două 

judeţe.  

Partenerii în cadrul proiectului sunt Consiliul Judeţean Covasna, Consiliul Judeţean Harghita, respectiv 8 localităţi din judeţul Covasna şi 6 

localităţi din judeţul Harghita.  

Obiectivele realizate în judeţul Covasna sunt: 

 

Nr. Locaţia Obiective 

1 com. Belin 

- reabilitarea  izvorului de apă sulfuroasă+aducțiunea apei minerale 

- construcţia de băi calde la cadă, tip monobloc, cu aria desfăşurată de 850 mp. 

- amenajarea de parc + locuri de parcare 

- realizare zid de sprijin 
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Nr. Locaţia Obiective 

2 
com. Bodoc, 

sat Olteni 

- construirea unei mofete umede 

- reamenajarea  a 2 izvoare de apă minerală 

- construcţia de băi calde la cadă, tip monobloc, cu aria desfăşurată de 850 mp. 

- amenajarea de parc + locuri de parcare 

3 
com. Breţcu. 

sat Mărtănuş 

- reabilitarea drumului comunal de 1,8 km lungime între satul Mărtănuş şi zona balneară cu 

ape sulfuroase 

- electrificare 

4 

 

com. Malnaş, 

sat Malnaş Băi 

- reabilitarea pavilionului izvoarelor Ileana şi Mioara 

- reamenajarea parcului existent + parcări 

- iluminat public 

- construcţia de băi calde la cadă, tip monobloc, cu aria desfăşurată de 850 mp. 

5 
mun. Sf. Gheorghe, 

Şugaş Băi 

- realizarea reţelei de canalizare menajeră 

- construcţia de băi calde la cadă, tip monobloc, cu aria desfăşurată de 600 mp 

- reamenajare a 6 izvoare de apă minerală 

- asfaltare drum de acces 

6 com. Vâlcele 
- construcţia de băi calde la cadă, tip monobloc, cu aria desfăşurată de 850 mp. 

- amenajarea parcului + locuri de parcare + pavilioane de odihnă/de izvoare de apă mineral 

7 or. Baraolt 

- reabilitarea şi refuncţionalizarea a celor două bazine a ștrandului existent 

- reabilitarea/modernizarea vestiarului 

- lucrări de peisagistică 

8 com. Bixad 
- amenajarea din mostre de roci vulcanice a unui „Parc al rocilor vulcanice” 

- alei pietonale și locuri de parcare. 

 

În vederea exploatării şi întreţinerii eficiente a obiectivelor realizate prin proiect, s-a constituit prin parteneriat în august 2012 asociaţia 

“Aquasic”, astfel fiind asigurată şi sustenabilitatea rezultatelor proiectului, respectiv promovarea turismului balnear pe teritoriul judeţului 

Covasna. 

 

2. Reabilitarea ”Ansamblului Muzeului Naţional Secuiesc, Sf. Gheorghe” 

- proiect câştigat, pe listă de aşteptare - 

 

Pentru executarea lucrărilor de reabilitare al Ansamblului Muzeului Naţional Secuiesc, Consiliul Judeţean Covasna a depus proiect în cadrul 

POR - Axa 5, pe data de 30 iulie 2009.  Valoarea totală a proiectului este de 17.842.600 lei. 

 

Obiectivele principale sunt: reabilitarea clădirii Ansamblului Muzeului Naţional Secuiesc, dotarea cu echipamentele adecvate pentru 

funcţionarea instituţiei la standardele actuale (lift, acces handicapaţi, sistem de alarmă, laboratoare  etc.), amenajarea parcului şi a grădinii din 

jurul clădirii. 

Proiectul este câștigător și se află pe lista de așteptare. 

 

3. Reabilitarea Spitalului judeţean de urgenţă ”Dr. Fogolyán Kristóf” - mun. Sf. Gheorghe 

 proiect prin POR, în curs de implementare – 

 

Valoarea totală a proiectului este de 87.224.000 lei cu TVA, din care: 

•   C+M = 42.777.000 lei cu TVA, 

•   dotări şi echipamente  medicale = 27.093.000 lei cu TVA. 

Indicatori al proiectului: 

   aria totală desfăşurată 12.976 m2 

   număr de paturi 234,  

   număr săli de operaţii 4,  

   contribuţia  Cons. Judeţean Covasna la cheltuielile eligibile al proiectului este de 2 %.  

 

Rezultate aşteptate prin implementarea 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. 

 

Sunt în curs procedurile de achiziţie publică aferente implementării proiectului. 

4. Reabilitarea drumului judeţean DJ 121,  

Covasna – Zăbala – Catalina – Tg. Secuiesc, km 32+000 – 49+100 

- proiect prin POR, finalizat - 

 

Principalul obiectiv al proiectului vizează îmbunătăţirea infrastructurii de transport pe traseul drumului judeţean DJ 121, Covasna – Tg. 

Secuiesc, între km 32+000 – 49+100, şi asigurarea conexiunii acestuia la reţeaua de drumuri naţionale şi la reţeaua TEN, cu scopul de a 

îmbunătăţi accesibilitatea regiunii şi mobilitatea populaţiei şi a bunurilor, determinând o dezvoltare durabilă a regiunii. 

Prin reabilitarea drumului judeţean DJ 121 se urmăreşte atingerea următoarelor obiective specifice: 

 creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei, respectiv apărarea vieţii şi integrităţii corporale, a sănătăţii persoanelor, proprietăţii publice 

şi private, 

 fluidizarea traficului datorită creşterii vitezei medii de deplasare pe drumul judeţean, rezultând reducerea timpului de călătorie, 

 eficientizarea transportului public de persoane şi a transportului de mărfuri şi servicii şi creşterea eficienţei activităţilor economice, prin 

reducerea costurilor de transport şi economisirea de timp şi energie, 



 13 

 atingerea unui confort sporit pentru participanţii la trafic având în vedere atât sistemul rutier reabilitat cu o suprafaţă de rulare de 

calitate cât şi diminuarea blocajelor în trafic pe traseul studiat, 

 reducerea considerabilă a poluării mediului prin reducerea emisiilor de substanţe poluante şi a zgomotelor. 

 

Valoarea totală a proiectului este de 61.096.483 lei. 

În anul 2012 au fost decontate lucrări și servicii în valoare de 20.481.111 lei. 

 

Rezultate obţinute în cadrul proiectului în anul 2012: 

o 5,6 km drum cu sistem rutier reabilitat (restul s-a executat în anul 2011) 

o În cursul anului 2012 s-au finalizat lucrările de pod, după cum urmează: 

o pod nou peste pârâul Ghelinţa în localitatea Imeni , 

o consolidare pod peste pârâul Pava , 

o consolidare pod peste pârâul Zăbala , 

o consolidare pod peste Râul Negru la Catalina.  

 

Alte lucrări: 

o 6,5 km trotuare, 

o 8 km șanț cu secțiune neprotejată,  

o șanț betonat 2516 ml,  

o 500 ml de rigole carosabile și 1900 ml triunghiulare, 

o 760 ml parapeți. 

 

Servicii de publicitate și informare prestate în anul 2012: 

 anunţuri și comunicate de presă,  

 conferinţă de presă la închiderea proiectului, 

 10 plăci permanente,  

 DVD-uri, pliante, broșuri, spoturi TV. 

 

5. Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Covasna 

- proiect în curs de implementare in cadrul POS - Mediu- 

 

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. Valoarea 

neeligibilă a proiectului este 9.963.433 lei + TVA. 

 

Se derulează următoarele contracte: 

1. Asistenţă tehnică pentru sprijin în managementul proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Covasna – 

1.591.805 lei + TVA din care s-a plătit suma de 648.618,17 lei + TVA. 

2. Asistenţă tehnică pentru supervizarea contractelor din cadrul proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul 

Covasna – 2.001.450  lei + TVA din care s-a plătit suma de 134.640 lei + TVA. 

 

Contracte semnate şi începute în anul 2012: 

1. Servicii de publicitate şi elaborarea Strategiei de conştientizare publică pentru Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul 

Covasna – 707.552  lei + TVA. 

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

3. Închiderea a 4 depozite de deşeuri neconforme în judeţul Covasna - 22.729.317,38 lei + TVA. 

 

Contracte finalizate:  

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

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

 

În curs de licitare:  

 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. 

 

I. Serviciul managementul proiectelor  

 

1. Programul de alimentare cu apă a satelor conform H.G. nr. 577/1997 republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 

În cadrul acestui program în anul 2012 au fost alocaţi in total 1.837.895 lei. 

S-au desfăşurat lucrări de alimentare cu apă în localităţile: Arcuş, Hăghig, Ghidfalău (satele Angheluş,  Fotoş Martanus, Zoltan), Valea 

Crişului, Dobârlău, Moacşa/Pădureni, Bixad, Mereni/Lutoasa, Chichiş, Catalina (satele Mărcuşa, Mărtineni), Comandău, Belin, Turia, Breţcu. 

 

 

1. Program naţional ”Săli de sport” ( prin C.N.I. ) 

 

În cadrul Programului Naţional „Săli de sport” care se finanţează prin Compania Naţională de Investiţii, în cursul anului 2012 s-a lucrat la 

sala de sport cu nivel de practică sportivă competiţională locală cu 150 locuri în localitatea Catalina. 

 

1. Blocuri de locuinţe pentru tineri (prin A.N.L. ) 
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Lucrări aflate în derulare in cursul anului 2012: 

 Ghelinţa: s-au finalizat lucrările la un bloc de 12 apartamente  şi se lucrează la unul de 12 apartamente,  

 Cernat: se lucrează la blocul cu 24 de apartamente,  

 Sfântu Gheorghe: s-au finalizat lucrările la blocul de locuinţe cu 72 de apartamente pe B.dul Grigore Bălan. 

 

2. Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de 

epurare 

- program al Agenţiei Fondului pentru Mediu ( A.F.M. ) în cadrul M.M.P. – 

 

În cursul anului 2012 s-au desfăşurat lucrări în 5 localităţi incluse în program: 

 Brăduţ, Tălişoara, Doboşeni – canalizare, 

 Ghidfalău, Fotoş Mărtănuş – canalizare, lucrările au fost finalizate, 

 Barcani – canalizare, 

 Turia – canalizare, 

 Estelnic, Valea Scurtă – canalizare. 

 

Două localităţi nu au încheiat încă contracte de finanţare: 

 Vârghiş – canalizare, 

 Brateş/Pachia, Telechia – canalizare. 

 

3. Coordonarea şi verificarea lucrărilor de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor comunale şi străzilor 

 

Sursa de finanţare: fonduri alocate prin Programul de reabilitare, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes 

local conform H.G. 577/1997, cu modificările şi completările ulterioare. 

În anul 2012 judeţului Covasna i-a fost alocată suma totală de 2.410.000 lei, cu următoarea defalcare pe obiective: 

 

Nr. 
Denumire drum comunal şi poziţia kilometrică 

cuprinsă în programul de finanţare 
UM Cantit.  până în 2012 

Realizat în 2012 

(lei) 

1 
DC 7, 

Hilib – Ghelința, km 3+000-6+650 
km 2,2 350.000 

2 
DC 2, 

Belani - Estelnic, km 0+000 – 2+335 

km 2,3 30.000 

Lucrare finalizată în anul 2011, in anul 2012 s-au achitat datoriile 

3 
DC 27, 

DJ 103B – Lisnău – Lisnău Vale, km 0+000 – 5+300 

km 1,7 1.030.000 

 

4 
Strada „Ujszer“ com. Lemnia, 

DN 11 – DJ 114, km 0+000 – 1+400 

km 1,4 200.000 

Lucrare finalizată 

5 
Strada “Principală” sat Petriceni, 

DC 1 –  Centru sat, km 0+000 – 1+500 

km 0 250.000 

S-a realizat fundația din piatră pe distanță de 1,5 km 

6 Modernizare străzi în mun. Sf. Gheorghe 
km 4 500.000 

Lucrări finalizate la o stradă 

7 Modernizare străzi în com. Brețcu 
km 0 50.000 

Cheltuieli de proiectare 

 

Investiţii proprii al Cons. Jud. Cov. în anul 2012: 

 

1. Obiectiv de investiție: Lucrări de separare a utilităților comune, extindere și amenajări interioare la sediul Consiliului Județean 

Covasna 

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.  În consecinţă, Consiliul Judeţean  Covasna a fost nevoit să elibereze spațiile 

închiriate și să execute lucrările aferente de separare a celor două proprietăți alăturate. 

În acest sens a fost semnat contractul de proiectare tehnică și execuție de lucrări nr. 467/24.08.2011 cu S.C. Instal-All S.R.L. din mun. Sf. 

Gheorghe  în valoare de 1.654.948 lei cu TVA. 

În anul 2011 au fost executate lucrări în valoare de 549.314  lei cu TVA, precum amenajare hol principal și etaj I. cu instalații electrice 

aferente și confecționarea structurii casei scării. 

Restul contractului, cuprinzând executarea lucrărilor care necesită autorizație de construire, a fost executat și finalizat pe parcursul anului 

2012. Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor a fost întocmit pe data de 18.01.2013. Valoarea totală realizată a investiției a fost de 

1.725.098,08 lei, față de cea aprobată în valoare de 1.779.400 lei. 

 

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 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. 
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Aportul propriu al Consiliului Județean Covasna în implementarea investiției este de 157.466,44 lei, reprezentând contravaloarea proiectelor 

și documentațiile tehnice necesare. 

 

3. Obiectiv de investiție: Reabilitarea incintei imobilului de pe str. Kós Károly nr. 4, din Sf. Gheorghe 

Consiliul Judeţean Covasna prin Hotărârea nr. 59/2010 a aprobat cumpărarea în  proprietatea judeţului Covasna şi în administrarea 

Consiliului Judeţean Covasna a terenului imobil cu o suprafaţă de 3.399 mp situat în mun. Sf. Gheorghe, str. Kós Károly nr. 4. Prin Comanda de 

prestări-servicii nr. 23/08.02.2012 au fost întocmite studiile, respectiv proiectul tehnic pentru reabilitarea incintei imobilului de pe str. Kós 

Károly. Studiul de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici a fost aprobată de Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 27/2012. 

Implementarea proiectului este etapizat multianual din cauza insuficienței fondurilor care se pot aloca pentru anul 2012. Lucrările de execuție 

cuprinse în prima etapă au fost terminate și recepționate pe data de 19.06.2012,  în valoare de 80.947,57 lei, inclusiv TVA. 

 

II. Biroul monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, transport public judeţean 

 

 au fost monitorizate nevoile de transport a locuitorilor din judeţul Covasna,  numărul elevilor navetişti, propunerile  consiliilor locale şi a 

operatorilor de transport,   

 s-a acordat consultanţă şi sprijin autorităţilor administraţiei publice locale şi operatorilor de transport privind schimbarea legislaţiei la 

transportul public de persoane prin curse regulate şi regulate speciale, 

 sa verificat respectarea de către operatorii de transport a Caietelor de sarcini, a Regulamentelor, a Contractelor de delegare a gestiunii 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate şi regulate speciale, 

 în luna aprilie 2012 din cauza numărului de călători insuficiente,  care nu acoperă nici cheltuielile de combustibil, la cererea  de renunţare 

al operatorului de transport,  a fost revocat atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate 

pe traseul nr.6. Sfântu Gheorghe – Moacşa – Dalnic, 

 în luna iulie 2012 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 noiembrie 2012, prin Hotărârea  Consiliului Judeţean Covasna, s-a modificat componenţa Comisiei paritare pentru asigurarea 

propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu în baza 

rezultatelor atribuirilor electronice,  

 au fost organizate şedinţe de atribuire în format electronic în lunile martie, aprilie şi septembrie 2012 pentru traseele rămase neatribuite, 

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

 pentru transportul public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, s-au analizat documentaţiile depuse şi au fost propuse pentru 

adoptarea de hotărâri,  după aprobarea atribuirii prin hotărâre a Consiliul Judeţean Covasna, s-au eliberat 3 licenţe de traseu pentru traseele: Sf. 

Gheorghe – Araci, Sf. Gheorge – Moacşa – Pădureni şi Oituz – Tg.Secuiesc,  iar din cauza renunţării datorită nerentabilităţii cursei, prin 

Hotărârea  Consiliului Judeţean Covasna, a fost revocat atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului elevilor pe traseul Băţanii 

Mari – Baraolt, 

 s-a analizat documentaţia depusă referitoare la înlocuirea autovehiculelor 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.30. Cernatul de sus – Cernat – Tg. Secuiesc, traseul nr. 32. Tg. Secuiesc – Tinoasa – Ojdula, traseul nr.43. Turia – Tg. Secuiesc 

şi traseul nr. 37. Ghelinţa – Cătălina – Tg. Secuiesc,  

 au fost soluţionate reclamaţiile venite din partea publicului călător şi a  consiliilor locale referitoare la transportul public de persoane prin 

curse regulate, 

 în urma reclamaţiilor primite de la operatorii de transport din zona Baraolt,  cu ajutorul ARR Agenţia Covasna  şi a Poliţiei locale Baraolt 

s-au organizat acţiuni de limitare a transportului ilegal de persoane cu autovehicule neautorizate, 

 după consultarea Consiliilor locale şi a operatorilor de transport, a fost întocmit, propus spre aprobare şi aprobat noul program de transport 

public de persoane prin servicii  

 regulate în trafic judeţean a cărui valabilitate începe cu data de 01.05.2013  valabil pentru 74 luni, în cadrul proiectului “Dezvoltarea unui 

sistem de monitorizare a indicatorilor de performanţă în sectorul serviciilor comunitare de utilităţi publice“   au început pregătirile pentru 

introducerea unui sistem electronic de evaluare pe bază de indicatori. 

 

III. Biroul urbanism și g.i.s. 

 

I. În domeniul elaborării şi emiterii certificatelor de urbanism: 

 solicitări de emitere certificat de urbanism: 585 cazuri. 

 au fost emise 565 certificate de urbanism. 

 număr de avize emise de structura de specialitate: 36. 

 

II. În domeniul autorizării lucrărilor de construire/desfiinţare 

 solicitări de emitere a Autorizaţiei de construire/desfiinţare: 232/30, din care rezolvate favorabil: 211/27 (autorizaţii emise) 

 număr de regularizări de taxe: 55 

 somaţii trimise tuturor primarilor pentru urmărirea si înștiințarea posesorilor de autorizații de construire in vederea regularizării taxei de 

autorizare 

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

 

III. Activitatea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism 

S-au organizat 3 şedinţe de avizare în care au fost analizate următoarele: 

 36 PUZ 

 1 PUD 

 2 PUG 

 

S-au emis 38 avize unice. 

 25 avize de oportunitate 
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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 in format electronic: 

 I.S.C. 

 Statistica 

 persoana autorizata pentru postare pe situ-l consiliului județean 

 

IV. Compartimentul achiziţii publice 

 

În cursul anului calendaristic 2012 compartimentul de achiziţii publice a finalizat în total 19 proceduri de achiziţii publice, din care 4 au  ca 

obiect contracte de furnizare, 9 contracte de servicii (din care 2 pentru contractare credit bancar) şi 6 contracte de lucrări. 

În funcţie de sursa de finanţare a contractelor încheiate, din totalul de 19 de proceduri (cu valoarea totală a contractelor de 56.210.565,83 lei 

cu TVA) 6 sunt cu cofinanţare din fonduri europene (28.800.374,24 lei cu TVA), restul de 13 (27.410.191,59 lei cu TVA) fiind finanţate doar din 

bugetul propriu al judeţului Covasna. 

Compartimentul de achiziţii publice a finalizat 11 proceduri de licitaţii deschise, 3 proceduri de cereri de oferte şi 5 proceduri de negociere 

fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. 

 

Informaţiile detailate ale procedurilor de achiziţii publice finalizate în anul 2012 se regăsesc în tabelurile ce urmează: 
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TABEL nr. 1 

Nr. 

Ctr. 

Obiectul contractului/ Acordului-

cadru 

Valoarea 

estimată fără 

TVA 

Procedura 

aplicată 

Nr. şi data 

publicării în 

SEAP 

Data 

licitaţiei 

Ofertant 

câştigător 
Nr. Contract 

Valoare 

contract fără 

TVA 

Valoare 

contract cu 

TVA 

I. CONTRACTE DE FURNIZARE 

1. 

Aprovizionare şi distribuţie produse de 

panificaţie pentru elevi şi preşcolari 

(pentru anul şcolar 2012-2013) 

1.518.419,43 
Licitaţie 

deschisă 

129252 / 

04.10.2012 
28.08.2012 MOPACO S.A. 

468 / 28.09.2012 (Lot 

1,2,3,4,5,6,7,8,9) 
897.445 1.112.831,80 

- - || - - || - - || - - || - - || - 
FARKAS TRANS 

S.R.L. 

469 / 28.09.2012 

(Lot 10) 
96.620 119.808,80 

2. 

Aprovizionare şi distribuţie produse 

lactate pentru elevi şi preşcolari (pentru 

anul şcolar 2012-2013) 

2.806.775,31 
Licitaţie 

deschisă 

128356 / 

07.09.2012 
08.08.2012 DORNA S.A. 

400 / 30.08.2012 (Lot 1-

10) 
2.806.775,31 3.480.401,38 

3. 

Furnizare şi punere în funcţiune Sistem 

de supraveghere a drumurilor publice din 

judeţul Covasna 

185.483 
Licitaţie 

deschisă 

121614 / 

14.02.2012 
25.11.2011 

BRAHMS 

INTERNATIONA

L S.R.L. 

18 / 09.02.2012 176.385 218.717,40 

4. Furnizare autoturism nou 116.935,48 
Cererea de 

oferte 

161975/23.11.2

012 
13.11.2012 DELCAR S.R.L. 557  / 19.11.2012 107.258,06 132.999,99 

TOTAL I. 4.084.483,37 5.064.759,38 

 

TABEL nr. 2 

Nr. 

Ctr. 

Obiectul contractului/ Acordului-

cadru 

Valoarea 

estimată fără 

TVA 

Procedura 

aplicată 

Nr. şi data 

publicării în 

SEAP 

Data 

licitaţiei 

Ofertant 

câştigător 
Nr. contract 

Valoare 

contract fără 

TVA 

Valoare 

contract cu 

TVA 

II. CONTRACTE DE SERVICII 

1. 

Întreţinere curentă a drumurilor judeţene 

pe timp de iarnă în perioada 01.11.2012 - 

31.03.2013 

2.654.017,52 
Licitaţie 

deschisă 

137791 / 

31.07.2012 
26.09.2012 IFCOR S.A. 528 / 30.10.2012 (Lot 3) 651.969,75  808.442,49 

- - || - - || - - || - - || - - || - 
VALDEK IMPEX 

S.R.L. 
529 / 30.10.2012 (Lot 1) 620.868,15 769.876,51 

- - || - - || - - || - - || - - || - 
RICIIAS IMPEX 

S.R.L 

530 / 30.10.2012 (Lot 4, 

5) 
400.933,00 497.156,92 

- - || - - || - - || - - || - - || - 
INTERNATIONA

L L. SPAF S.R.L. 
577 / 18.12.2012 (Lot 2) 615.484,36 763.200,61 

2. 

Servicii de publicitate şi de elaborare a 

strategiei de conştientizare publică 

privind gestionarea şi implementarea 

sistemului de management integrat al 

deşeurilor în judeţul Covasna 

2.121.443 
Licitaţie 

deschisă 

136629 / 

20.06.2012 
14.08.2012 

MERCURY360 

COMMUNICATI

ONS S.R.L. 

527 / 25.10.2012 707.552,34 877.364,90 

3. 

Reabilitarea Spitalului Judeţean de 

Urgenta „Dr. Fogolyán Kristóf” - Sf. 

Gheorghe, Extindere Unităţii de Primiri 

Urgente (UPU) – servicii similar 

149.193,55 

Negociere fără 

anunţ de 

participare 

127223 / 

01.08.2012 
03.07.2012 

SC Proiect 

Bucuresti Grup 

Consultanta 

Imobiliare SA 

388 / 27.07.2012 147.000 182.280,00 

4. 
Contractarea unei finanţări revolving în 

valoare de 40.000.000 lei 
4.500.000 

Licitaţie 

deschisă 

125140 / 

02.06.2012 
24.04.2012 

OTP BANK 

ROMANIA SA 
377 / 29.05.2012 3.030.000 3.757.200,00 
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Nr. 

Ctr. 

Obiectul contractului/ Acordului-

cadru 

Valoarea 

estimată fără 

TVA 

Procedura 

aplicată 

Nr. şi data 

publicării în 

SEAP 

Data 

licitaţiei 

Ofertant 

câştigător 
Nr. contract 

Valoare 

contract fără 

TVA 

Valoare 

contract cu 

TVA 

5. 

Organizarea programului de formare 

profesională „Expert în planificarea 

strategică şi în implementarea 

proiectelor de dezvoltare” 

120.540 
Licitaţie 

deschisă 

121540 / 

13.02.2012 
26.09.2011 

FORMENERG 

S.A. 
11 / 23.01.2012 102.400 126.976,00 

6. 

Organizare workshop „Performanţă în 

administraţie prin colaborare inter-

instituţională” 

85.012 
Licitaţie 

deschisă 

121320 / 

03.02.2012 
03.10.2011 Asociatia MUTF 13 / 23.01.2012 49.050 60.822,00 

7. 

Organizare de training „Performanţă în 

administraţie prin colaborare inter-

instituţională” 

28.09.2011 
Licitaţie 

deschisă 

121319 / 

03.02.2012 
28.09.2011 HF Advising 12 / 23.01.2012 113.683 140.966,92 

8. 

Servicii de audit financiar al proiectului 

Sistem de management integrat al 

deşeurilor în judeţul Covasna 

177.603 
Cererea de 

oferte 

150855 / 

13.04.2012 
20.02.2012 

DAM 

FISCALITY 

S.R.L. 

341  / 11.04.2012 29.694 36.820,56 

9. 
Contractarea unei finanţări rambursabile 

interne în suma de 15.000.000 lei 
9.000.000 

Licitaţie 

deschisă 

132827 / 

17.01.2013 
24.08.2012 CEC Bank SA 

RQ12103697578681 / 

27.12.2012 
8.992.520,99 11.150.726, 03 

TOTAL II. 15.461.155,59 19.171.832,93 

 

TABEL nr. 3 

Nr. 

Ctr. 
Obiectul contractului/ Acordului-cadru 

Valoarea 

estimată fără 

TVA 

Procedura 

aplicată 

Nr. şi data 

publicării în 

SEAP 

Data 

licitaţiei 

Ofertant 

câştigător 
Nr. contract 

Valoare 

contract fără 

TVA 

Valoare 

contract cu 

TVA 

III. CONTRACTE DE LUCRĂRI 

1. 

„Întreţinerea curentă a drumurilor publice pe 

timp de vară – plombări pe drumurile judeţene 

din judeţul Covasna” – lucrări similare, oct. 2012 

307.413,97 

Negociere fără 

anunţ de 

participare 

130061 / 

29.10.2012 
15.10.2012 

VALDEK IMPEX 

S.R.L. 
526 / 24.10.2012 307.413,97 381.193,32 

2. 
Închiderea a 4 depozite de deşeuri neconforme 

din judeţul Covasna 

31.976.228 - 

35.173.850 

Licitaţie 

deschisă 

129160 / 

02.10.2012 
07.05.2012 

HIDROCONSTR

UCTIA S.A. 
466 / 26.09.2012 22.729.317,38 28.184.353,55 

3. 

„Întreţinerea curentă a drumurilor publice pe 

timp de vară – plombări pe drumurile judeţene 

din judeţul Covasna” – lucrări similar 

563.688,07 

Negociere fără 

anunţ de 

participare 

127272 / 

02.08.2012 
25.09.2012 

VALDEK IMPEX 

S.R.L. 
389 / 30.07.2012 563.688,07 698.973,21 

4. 

„Reabilitare drum judeţean DJ 121 Covasna – 

Zăbala – Imeni – Catalina – Tg. Secuiesc km 

32+000 – 49+100, judeţul Covasna” – lucrări 

suplimentare 

189.899,00 

Negociere fără 

anunţ de 

participare 

126867 / 

24.07.2012 
27.06.2012 

VALDEK IMPEX 

S.R.L. 
386 / 19.07.2012 201.963,88 250.435,21 

5. 

Întreţinerea curentă a drumurilor publice pe timp 

de vară - plombări pe drumurile judeţene din 

judeţul Covasna (anul 2012) 

2.854.200 
Cererea de 

oferte 

973 / 

30.05.2012 
08.05.2012 

VALDEK IMPEX 

S.R.L. 
375  / 25.05.2012 1.490.662 1.848.420,88 

6. 

„Întreţinerea curentă a drumurilor publice pe 

timp de vară – plombări pe drumurile judeţene 

din judeţul Covasna” – lucrări similar 

492.417,22 

Negociere fără 

anunţ de 

participare 

129304 / 

04.10.2012 
26.07.2010 

VALDEK IMPEX 

S.R.L. 
470 / 28.09.2012 492.417,22 610.597,35 

TOTAL III. 25.758.462,52 31.973.973,52 

 

În cursul anului 2012 au fost contestate 4 proceduri de achiziţii publice. Din acestea 2 s-au soluţionat prin respingerea contestaţiilor şi 2 prin admiterea acestora. 

Informaţiile detailate ale procedurilor de achiziţii publice contestate în anul 2012 se regăsesc în tabelul de mai jos: 
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TABEL nr. 4 

Nr. 

crt. 
Obiectul contractului 

Valoarea 

estimată fără 

TVA (lei) 

Valoarea 

contractului 

semnat (lei cu 

TVA) 

Valoarea 

totală 

plătită 

efectiv la 

finalul 

contractului 

(lei) 

Câştigător & 

CUI 

Procedura 

de 

atribuire 

Contestator 

& CIF 

Obiectul 

contestaţiei 

Stadiul 

contestaţiei 

Decizia formulată 

a CNSC 

1 

Furnizare şi punere în funcţiune Sistem 

de supraveghere a drumurilor publice din 

judeţul Covasna 

185.483,00 218.717,40 218.717,40 

BRAHMS 

INTERNATIONA

L S.R.L. 

RO 6620338 

Licitaţie 

deschisă 

SC UTI 

SECURITY & 

FIRE 

SOLUTIONS 

SA 

Rezultatul 

procedurii 

Respinsă ca 

nefondată 

177/13C7/6084 din 

20.01.2012 

2 

Întreţinere curentă a drumurilor judeţene 

pe timp de iarnă în perioada 01.11.2012 - 

31.03.2013 

 (Lot 3) 

2.654.017,52 

808.442,49 611.436,13 
IFCOR S.A. 

RO 550896 

Licitaţie 

deschisă cu 

fază finală 

electronică 

SC 

INTERNATI

ONAL L 

SPAF SRL 

RO8058911 

Raportul 

procedurii şi 

comuni-carea 

rezultatului 

Soluţionat 
4254/468C10/4789 

din 21.11.2012 

- Lot 1 769.876,51 518.518,11 

VALDEK IMPEX 

S.R.L. 

RO 6832268 

- Lot 4, 5 497.156,92 448.498,69 

RICIIAS IMPEX 

S.R.L. 

RO 8058911 

- Lot 2 763.200,61 630.323,41 

INTERNATIONA

L L. SPAF S.R.L. 

RO 3050046 

3 

Organizarea programului de formare 

profesională „Expert în planificarea 

strategică şi în implementarea proiectelor 

de dezvoltare” 

120.540,00 126.976,00 126.976,00 

FORMENERG 

S.A. 

RO 14529126 

Licitaţie 

deschisă 

SC 

PROFILES 

INTERNATI

ONAL SRL 

RO15500284 

Rezultatul 

procedurii 

Respinsă ca 

inadmisi-bilă 

4881/C5/5515 din 

10.11.2011 

4 
Închiderea a 4 depozite de deşeuri 

neconforme din judeţul Covasna 

31.976.228 - 

35.173.850 
28.184.353,55 - 

HIDROCONSTR

UCTIA S.A. 

RO 1556820 

Licitaţie 

deschisă 

SC PAS 97 

Impex SRL 

RO9537700, 

SC Iridex 

Group 

Construcţii 

SRL 

RO5222318 

Documenta-

ţia de 

atribuire 

Soluţionat 

 1222/C2/1397 din 

04.05.2012; 

1464/C2/1536 din 

22.05.2012 
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SERVICIUL DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR JUDEȚENE 

 

În anul 2012, 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; 

 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; 

 activităţi legate de reabilitarea drumului judeţean DJ 121; 

 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. 

 

a. Asigurarea efectuării lucrărilor de întreținere pe drumurile județene 

Sursele de finanţare ale acestor lucrări au fost fondurile asigurate din bugetul local al Consiliului Judeţean Covasna.  

Din bugetul local al Consiliului Judeţean Covasna s-au aprobat prin  Hotărârea nr. 8/2012 pentru întreţinerea şi repararea drumurilor 

judeţene la începutul anului 2012,  4.357.000 lei. Ulterior sau mai aprobat prin Hotărârea nr. 83/2012, 700.000 lei, prin Hotărârea nr. 

120/2012, 600.000 lei şi prin Hotărârea nr. 133/2012, 400.000 lei. 

Astfel suma totală alocată pentru lucrările de întreţinere a fost de 6.057.000 lei. 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.  

 

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

a) servicii pentru deszăpeziri şi combaterea lunecuşului în perioada 01 decembrie 2011 - 15 aprilie 2012 şi s-au cheltuit 1.892.939,05 lei; 

b) pregătirea pentru iarnă a drumului DC 14-lucrări, în valoare de 81.297,61 lei; 

c) pregătirea pentru iarnă a DJ 121D-lucrări, în valoare de 81.297,61 lei; 

d) servicii pentru deszăpeziri şi combaterea lunecuşului în perioada 01 noiembrie-15 decembrie 2012 care au costat 162.044,28 lei; 

 

Total servicii şi lucrări achitate în anul 2012: 2.218.321,52 lei 

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

S-au cheltuit în total 3.662.675,25 lei după cum urmează: 

 

Plombări: 

S-au executat plombări pe drumurile judeţene în cantitate totală de 60.279 mp în valoare totală de 3.539.184,76 lei (ANEXA 1.) 

 

Nr. 

crt 
Denumirea drumului şi poziţia km Cantitate (mp) Valoare (lei) 

1 DJ 103 lim. Jud. Braşov-inters. DN 13E Araci 102 5,971.12 

2 
DJ 103B ieşire Bicfalău-inters. DN 12 Chilieni  
km17+750-km33+150 

5500 322,654.20 

3 
DJ 103E Hăghig - Belin                                                                           
km6+125-km21+750 

5274 308,742.07 

4 
DJ 112 lim.jud. Braşov-Dobolii de Jos-Ilieni  km10+100-

km20+650 
350 20,532.54 

5 
DJ 113 Tg. Secuiesc-Bixad                                                
km 0+000-km 25+635, km 25+635-km 35+050 

15186 893,325.56 

6 
DJ 113A Intersectie cu DJ 113-Lim. Jud. HR                                                
km 0+000-km 1+500 

270 15,882.91 

7 
DJ 114 Estelnic-Sânzieni                                          
km0+000-km19+200, 

4951 291,245.55 

8 
DJ 121A Întorsura Buzăului-int. cu DN 12           
km0+000-42+700, km 65+800- km 68+735 

12130 711,430.53 

9 
DJ 121C Sf. Gheorghe-Şugaş Băi                             km 

2+000-km 8+800 
280 16,426.03 

10 
DJ 121D Boroşneu Mare-Zagon                              km 

0+000-km 9+600 
200 11,732.88 

11 
DJ 121F Ghelinţa-Cernat                                             km 

0+000-km 22+968 
8722 513,076.88 

12 
DJ 122 Micfalău-Baraolt                                               km 

0+000-km 26+544 
4985 291,823.89 

13 
DJ 122B Inters.cu DN 12(Malnaş Sat)-DJ 122         km 

0+000-km 3+800 
1005 58,833.10 

14 
DJ 131 lim.jud. Braşov-ieşire Aita Mare                 km 

9+250-km 11+314 
824 48,237.29 

15 
DJ 131B lim.jud. Braşov-ram.DJ 131                      km 

12+978-km 14+318 
500 29,270.20 

TOTAL 60,279 3,539,184.75 
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a) Achiziţie mixtură stocabilă, folosită de formaţiunea de lucru a Serviciului de Administrare a Drumurilor Judeţene la întreţinerea 

drumurilor.  Total: 8.370,49 lei 

b) Întreţinere podeţe: 

S-au reparat 4 buc de podeţe în valoare totală de 83.547,10 lei. (ANEXA 6) 

 

Nr. 

Crt. 
Drumul 

Poziţia 

kilometrică 
Denumirea  lucrării 

Valoare lucrare 

achitată   cu TVA 

inclus 

Executant 

0 1 2 4 5 7 

1 DJ 121A km 5+200 
Întreţinere podeţ pe DJ 121A km 

5+200  
15,091.69 

Rîcîiaş Impex SRL 

Întorsura Buzăului 

2 DJ 121A km 11+200 
Întreţinere podeţ şi carosabil de pe 

DJ 121A, zona km 11+200 
25,103.54 

Rîcîiaş Impex SRL 

Întorsura Buzăului 

3 DC 14 km 7+250 
Întreţinere podeţ şi carosabil de pe 

DC 14, zona km 7+250 
24848.28 

Rîcîiaş Impex SRL 

Întorsura Buzăului 

4 DJ 121F km 9+800 
Întreţinere podeţ pe drumul 

judeţean  DJ 121F,  km 9+800 
18503.59 Wonderland S.R.L. Turia 

TOTAL 83,547.10   

 

c) Lucrări de protejare drum şi mal de drum: 

 Completarea acostamentului pe DJ 121A zona km 22+946 în valoare de 8.651,73 lei 

 Protejarea acostamentului pe DJ 122 zona km 2+180 în valoare de 22.637,89 lei 

Total: 31.289,62 lei 

 La lucrări de Întreţinere periodică, s-au executat lucrări în valoare totală de 113.152 lei după cum urmează: 

 

a) Asigurarea siguranţei rutiere 

 cu forţe proprii S.A.D.J. prin formaţiunea de lucru a executat lucrări în vederea asiguării siguranţei rutiere constând în plantarea a 78 

buc. stâlpi pentru indicatoare rutiere şi montarea a 176 bucăţi de indicatoare rutiere. 

 s-au achiziţionat 71 de bucăţi de indicatoare rutiere şi 20 buc parapeţi din material plastic 1000/380/700 V16, în valoare totală de 

21.398,56 lei (ANEXA 2) 

 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 H.  

Total: 21.398,56 lei 

b) Lucrări de sprijinire şi consolidare până la 200 mc 

 Consolidare taluz pe DJ 122 zona km 3+010 în valoare de 41.115,55 lei 

 Protejarea platformei drumului şi repararea subtraversării pe DJ 122 în zona km 9+770 în valoare de 50.637,89 lei 

Total: 91.753,44lei 

 

TOTAL pentru asigurarea efectuării serviciilor şi executarea lucrărilor de întreţinere pe drumurile judeţene s-au cheltuit:  5.994.148,77 lei 

 

a. Investiții 

 

În acest scop sursele financiare au fost asigurate: 

 prin Hotărârea nr. 8/2012 550.000 a C.J.Covasna, suma de 550.000 lei; 

 prin Hotărârea nr. 120/2012 550.000 a C.J.Covasna, suma de 12.000 lei; 

 prinHotărârea nr. 133/2012 550.000 a  C.J.Covasna, suma de 80.000 lei; 

 

Total: 642.000 lei. Aceşti bani s-au cheltuit după cum este arătată în tabel: 

 

Nr. 

Crt. 
Drumul 

Denumirea  lucrării, serviciului sau produsului 

achiziţionat  

Valoare lucrare 

achitată   cu TVA 

inclus [lei] 

Executant/ Furnizor 

0 1 2 3 4 

1 DJ 103E 

Finalizarea lucrărilor de  Înlăturarea efectelor 

inundaţiilor din anul 2010 la podul din Belin de pe 

drumul judeţean DJ 103E km 18+503 

403.343,46 
ZOLD UT SRL, 

Racoşu de Sus,  

2 DJ 103E Dirigenţie de şantier DJ 103E Pod Belin 3.786,93 PFA Nistor Neculai 

3 DJ 103E Taxa ISC de 0,7% 3.420,4 
Inspectoratul Teritorial 

în Construcţii 

4 DJ 131 
Servicii de proiectare pentru Podeţ pe DJ 131 km 16+900 

peste pârâul Adânc 
44.020,00 

PROEDER SRL 

 

TOTAL 454.570,00  

 

Suma totală cheltuită pentru investiții și lucrări de întreținere privind drumurile județene în anul 2012 din bugetul local al 

Consiliului Județean Covasna DIN, a fost de : 6.398.718,77 

 

a. Întreținerea, organizarea și participarea la derularea procedurilor de achiziții publice de atribuire a contractelor de lucrări, 

furnizare și servicii legate de administrarea drumurilor  
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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 execuției lucrărilor, recepţionarea şi decontarea lucrărilor. 

În anul 2012 s-au derulat 6 proceduri de achiziţii publice astfel: 

 

Nr. 

Crt. 
Drumul 

Poziţia 

kilometrică 
Denumirea  lucrării 

Procedura de 

achiziţie 

1 DJ-uri Conform D.A. 
Întreţinerea curentă a drumurilor publice pe timp de vară – 

plombări pe drumurile judeţene din judeţul Covasna  
Cerere de oferte 

2 DJ-uri Conform D.A. 

Întreţinerea curentă a drumurilor publice pe timp de vară – 

plombări pe drumurile judeţene din judeţul Covasna lucrări 

similare  

Negociere fără 

anunţ prealabil 

3 DJ-uri Conform D.A. 

Întreţinerea curentă a drumurilor publice pe timp de vară – 

plombări pe drumurile judeţene din judeţul Covasna lucrări 

similar 

Negociere fără 

anunţ prealabil 

4 DJ-uri Conform D.A. 

Întreţinerea curentă a drumurilor publice pe timp de vară – 

plombări pe drumurile judeţene din judeţul Covasna lucrări 

similar 

Negociere fără 

anunţ prealabil 

5 DJ-uri Conform D.A. 
Întreţinerea curentă a drumurilor publice pe timp de iarnă din 

judeţul Covasna  
Licitaţie deschisă 

6 DJ 121 
32+000 - 

49+100 

Reabilitare drum judeţean DJ121 Covasna – Zăbala – Imeni – 

Catalina – Tg.Secuiesc, Km 32+000 – 49+100, judeţul Covasna 

Negociere fără 

anunţ prealabil 

 

În afara procedurilor de achiziţie publică au mai fost derulate un număr de 17 achiziţii directe. 

 

b. Eliberarea de acorduri și autorizații pentru amplasamentele obiectivelor propuse a fi construite în zona drumurilor județene.  

 

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 2012 s-au eliberat în total 60 de acorduri prealabile şi autorizaţii de amplasare şi acces la drum, în valoare totală de 

11.231,58 lei.  

 

b. Revizii curente ale drumurilor, podurilor și 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. 

 

c. Revizii special ale drumurilor, podurilor și pasajelor  

 

Reviziile speciale s-au efectuat conform prevederilor „Normativului pentru revizia drumurilor publice indicativ AND 504-2007” în baza unor 

programe aprobate de şeful de serviciu. 

 

d. Activități legate de reabilitarea drumului județean DJ 12  

 

Personalul Serviciului de Administrare a Drumurilor Judeţene a fost angrenat în supravegherea executării lucrării „Reabilitare drum judeţean 

DJ121 Covasna – Zăbala – Imeni – Catalina – Tg. Secuiesc, km 32+000 – 49+100, judeţul Covasna”, în derularea unor proceduri de achiziţii de 

lucrări suplimentare, în verificarea situaţiilor de lucrări înaintate la plată, precum la efectarea recepţiei la terminarea lucrărilor a investiţiei. 

e. Lucrări de întreținere și de toaletizare a drumurilor județene executate cu autospeciala multifunctională unimog 400. 

 

Tabelul următor cuprinde lucrările efectuate în anul 2012 prin forţe proprii a Serviciului de Administrare a Drumurilor Judeţene, cu 

autospeciala UNIMOG 400:  

 

DENUMIREA LUCRĂRII U.M. CANTITATE  CANTITAE TOTALĂ 

Tăierea acostamentelor 100 mp 548,246 5,48 ha 

Cosirea vegetaţiei ierboase 100 mp 9.322,22 93,22 ha 

Curăţire suprafeţe cu mătura mecanică mp 50.050,00 5 ha 

Defişare tufişuri,toaletare arbori,tăiere crengi hectar 10,1 10,1 ha 

Plantare stâlpi pentru indicatoare rutiere buc 430 430 buc 

Reprofilare,săpare şanţuri 100 m  0 0 

Curţirea mecanică a zăpezii km 112,65 112,65 km 

Transport material  km 295 295 km 

Nivelarea mecanică a acostamentelor mp 8700 0,87 ha 

 

f. Urmărirea execuției lucrărilor, verificarea situațiilor de lucrări, recepționarea și decontarea lucrărilor  

 

În cursul  anului 2012 s-a urmărit comportarea în timp şi s-a efectuat recepţia finală la un număr de 8 lucrări contractate în anii 2010 şi 2011 . 

(ANEXA 4) 
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 LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI INVESTIŢII DRUMURI

Nr. 

Crt.
Drumul

Poziţia 

kilometrică
Denumirea  lucrării

Valoare lucrare 

achitată   cu 

TVA inclus

Nr. contract sau  

comandă
Executant

Numărul PV şi 

data recepţiei 

finale 

0 1 2 4 5 6 7 8

1 DJ
Conform 

contract

Întreţinerea curentă a 

drumurilor publice pe timp 

de vară – plombări pe 

drumurile judeţene din 

judeţul Covasna lot nr. 

2 (10.455 mp)

548,904.23
Contract 

nr.89/18.04.2011

Drumuri şi Poduri 

Covasna SA
15167/06.06.2012

2 DJ
Conform 

contract

Întreţinerea curentă a 

drumurilor publice pe timp 

de vară – plombări pe 

drumurile judeţene din 

judeţul Covasna - lot nr. 3 

(9.345 mp)

475,099.80
Contract 

nr.95/03.05.2011

Drumuri şi Poduri 

Covasna SA
15168/06.06.2012

3 DJ
Conform 

contract

Întreţinerea curentă a 

drumurilor publice pe timp 

de vară – plombări pe 

drumurile judeţene din 

judeţul Covasna - lot nr. 

1 (9.250 mp)

475,087.40
Contract 

nr.94/03.05.2011

Drumuri şi Poduri 

Covasna SA
15184/27.06.2012

4 DJ
Conform 

contract

Covoare bituminoase pe 

drumurile judeţene 

Covasna, în anul 2010  

21.270 mp

922,219.99
Contract 

nr.306/25.06.2010

Drumuri şi Poduri 

Covasna SA
15211/24.07.2012

5 DJ
Conform 

contract

Întreţinerea curentă a 

drumurilor publice pe timp 

de vară – plombări pe 

drumurile judeţene din 

judeţul Covasna - lot nr. 

1 (5.720 mp)

293,783.78
Contract 

nr.390/19.07.2011

Drumuri şi Poduri 

Covasna SA
15234/07.08.2012

6 DJ
Conform 

contract

Întreţinerea curentă a 

drumurilor publice pe timp 

de vară – plombări pe 

drumurile judeţene din 

judeţul Covasna lot nr. 

2 (1.380 mp)

72,452.21
Contract 

nr.391/19.07.2011

Drumuri şi Poduri 

Covasna SA
15235/07.08.2012

7 DJ
Conform 

contract

Întreţinerea curentă a 

drumurilor publice pe timp 

de vară – plombări pe 

drumurile judeţene din 

judeţul Covasna - lot nr. 3 

(8.000 mp)

406,720.00
Contract 

nr.392/19.07.2011

Drumuri şi Poduri 

Covasna SA
15257/28.08.2012

8 DJ
Conform 

contract

Covoare bituminoase pe 

drumurile judeţene 

Covasna, în anul 2010 

10.020 mp

421,200.72
Contract 

nr.305/25.06.2010

Valdek Impex S.R.L. 

Sf. Gheorghe
15259/30.08.2012

 RECEPŢIILE FINALE  EFECTUATE ÎN ANUL 2012
 LA LUCRĂRILE CONTRACTATE ŞI EXECUTATE PE  DRUMURILE JUDEŢENE ÎN ANUL 2010 şi 2011

 
 

În anul 2012  Serviciul de Administrare a Drumurilor Judeţene a efectuat urmărirea execuţiei a 30 lucrări şi servicii, verificarea situaţiilor de 

lucrări, recepţia la terminarea lucrărilor şi decontarea acestora. Lucrările care au necesitat recepţie la terminarea lucrărilor sunt prezentate în 

ANEXA 5. 

 

Nr. 

Crt. 
Drumul 

Poziţia 

kilometrică 
Denumirea  lucrării 

Valoare lucrare 

achitată   cu 

TVA inclus 

Numărul şi data 

recepţiei  
Felul recepţiei 

0 1 2 3 4 5 6 

1 DJ 122 km 3+010 
Consolidare taluz pe DJ 122 

zona km 3+010 
41,115.55 15201/17.07.2012 

La terminarea 

lucrărilor (recepţie 

într-o singură fază)            
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Nr. 

Crt. 
Drumul 

Poziţia 

kilometrică 
Denumirea  lucrării 

Valoare lucrare 

achitată   cu 

TVA inclus 

Numărul şi data 

recepţiei  
Felul recepţiei 

0 1 2 3 4 5 6 

2 DJ 
Conform 

contract 

Întreţinerea curentă a drumurilor 

publice pe timp de vară - 

plombări pe drumurile judeţene 

din judeţul Covasna (2012)  

(31.500 mp) 

1,848,285.20 15208/19.07.2012 

La terminarea 

lucrărilor (recepţie în 

două faze)            

3 DJ 121A km 5+200 
Întreţinere podeţ pe DJ 121A km 

5+200 
15,091.69 15186/28.06.2012 

La terminarea 

lucrărilor (recepţie 

într-o singură fază)            

4 DJ 122 km 9+770 

Protejarea platformei drumului şi 

repararea subtraversării pe DJ 

122 în zona km 9+770 

50,637.89 15215/25.07.2012 

La terminarea 

lucrărilor (recepţie 

într-o singură fază)            

5 DJ 
Conform 

contract 

Întreţinerea curentă a drumurilor 

publice pe timp de vară - 

plombări pe drumurile judeţene 

din judeţul Covasna (2012)  

(11.900 mp) 

698,973.21 15250/20.08.2012 

La terminarea 

lucrărilor (recepţie în 

două faze)            

6 DC 14 km 7+250 
Întreţinere podeţ şi carosabil de 

pe DC 14, zona km 7+250 
24,848.28 15241/16.08.2012 

La terminarea 

lucrărilor (recepţie 

într-o singură fază)            

7 DJ 121F km 9+800 
Întreţinere podeţ pe drumul 

judeţean  DJ 121F,  km 9+800 
18,503.59 15286/20.09.2012 

La terminarea 

lucrărilor (recepţie 

într-o singură fază)            

8 DJ 121A km 11+200 
Întreţinere podeţ şi carosabil de 

pe DJ 121A, zona km 11+200 
25,103.54 15291/21.09.2012 

La terminarea 

lucrărilor (recepţie 

într-o singură fază)            

9 DJ 121A km 22+946 
Completarea acostamentului pe 

DJ 121A zona km 22+946 
8,651.73 15329/22.10.2012 

La terminarea 

lucrărilor (recepţie 

într-o singură fază)            

10 DJ 122 km 2+180 
Protejarea acostamentului pe DJ 

122 zona km 2+180 
22,921.17 15327/22.10.2012 

La terminarea 

lucrărilor (recepţie 

într-o singură fază)            

11 DJ 
Conform 

contract 

Întreţinerea curentă a drumurilor 

publice pe timp de vară - 

plombări pe drumurile judeţene 

din judeţul Covasna (2012)  

(10.396 mp) 

610,597.35 15335/24.10.2012 

La terminarea 

lucrărilor (recepţie în 

două faze)            

12 DC 14 
km 5+100 - 

km 20+000 

Pregătirea pentru iarnă a 

drumului comunal DC 14 
81,297.61 15355/14.11.2012 

La terminarea 

lucrărilor (recepţie 

într-o singură fază)            

13 DJ 
Conform 

contract 

Întreţinerea curentă a drumurilor 

publice pe timp de vară - 

plombări pe drumurile judeţene 

din judeţul Covasna (2012)  

(6.483 mp) 

381,193.32 15364/20.11.2012 

La terminarea 

lucrărilor (recepţie în 

două faze)            

14 DJ 121D 
km 0+000 - 

km 9+900 

Pregătirea pentru iarnă a 

drumului DJ 121D 
82,040.58 15386/06.12.2012 

La terminarea 

lucrărilor (recepţie 

într-o singură fază)            

15 DJ 103E km 18+503 

Finalizarea lucrărilor de  

Înlăturarea efectelor inundaţiilor 

din anul 2010 la podul din Belin 

de pe drumul judeţean DJ 103E 

km 18+503 

403,343.46 15039/31.01.2012 

Proces verbal de 

recepţie la terminarea 

lucrărilor 

 

 

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN JUDEȚUL COVASNA 

 

1. Activitate promoţională 

 

Târguri și expoziții 

 

 expoziția „utazás 2012”   

perioada: 1-4 martie 2012, loc: Budapesta, centrul expozițional hungexpo, observație: stand Ținutul Secuiesc, împreună cu județul Harghita 

 

 ITB 

perioada: 1-4 martie 2012, loc: berlin, centrul expozițional messe berlin, observație: prezență în cadrul standului României 

 

 târgul de turism al româniei / ediția de primăvară 

perioada: 15-18 martie 2012, loc: București, central expozițional Romexpo, observație: stand Ținutul Secuiesc, împreună cu județul Harghita 
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 Transylvanian Toursim Fair 

perioada: 30 martie – 1 aprilie 2012, loc: Brașov, Brașov business parc 

 

 TLH (tourism. leisure. hotels) 

perioada: 5-8 aprilie 2012, loc: Chișinău, Rep. Moldova, observație: prezență în cadrul standului României 

 

 expoziția „utazás 2012”  a județului Veszprém 

perioada: 14-15 aprilie 2012, loc: Veszprém, Ungaria, Gimnaziul Lovassy László  

 

 multiculturalitate în europa  

data: 15-16 septembrie 2012, loc: Eger, Mátraderecske (jud. Heves, Ungaria) 

 

 WTM (World Travel Market) 

data: 5-8 noiembrie 2012, loc: Londra, centrul expozițional excel London, observație: prezență în cadrul standului României 

 

 târgul de turism al României/ediția de toamnă  

data: 15-18 noiembrie 2012, loc: București, central expozițional Romexpo 

 

2. editare de materiale promoționale 

 

 Județul Covasna - țara borvizelor (bilingv, hu/ro) 

 Covasna County – land of mineral water (lb. engleză) 

 carte poștală  (pe tema apelor minerale) 

 Über berg und tal durch Háromszék – ein reisebegleiter für unsere gäste (broșură invitativă în lb. germană) 

 calendarul de evenimente a Ținutului Secuiesc (lb. maghiară) 

 pliant Băile Șugaș/Sugásfürdő (bilingv, hu/ro) 

 hatra Ținutului Secuiesc (trilingv, hu/ro/en) 

 

3. organizare de evenimente, programe 

 

 Parada Cârnaților 

data: 19 mai 2012, loc: Sf. Gheorghe, coorganozatori: ASIMCOV, SVESZ, Consiliul Județean Covasna, Consiliul Local sf. gheorghe 

 

 Strada Noastră 

data: 27-29 aprilie 2012, loc: Sf. Gheorghe, str. Kós Károly, observație: expozanți: orașe înfrățite cu mun. Sf. Gheorghe, județe înfrățite cu 

jud. Covasna 

  

 Aquarius – festivalul apei minerale 

data: 21 iulie 2012, loc: sâncrăieni, baia Borsáros (jud. Harghita), coorganizator: Primăria Sâncrăieni, Consiulul Județean Harghita, 

expozanți: fabrici de îmbuteliere de apă minerală, localități cu izvoare/băi populare, concursuri: cea mai bună apă minerală de la izvor, cea mai 

bună apă minerală pentru clătite 

 

 Galopiada Secuiască 

data: 14-15 iulie 2012, loc: dealul pivnițele mari de pe lângă Moacșa, organizatori: Mun. Sf. Gheorghe, Consiliul Județean Covasna, centrul 

de cultură al județului Covasna, casa de cultură Kónya Ádám 

 

 reabilitare băi tradiționale prin clacă 

perioada: 8-18 august 2012, loc: Cernat: baia Csókás, baia Morii, coorganizatori: Fundația Ars Topia, comuna Cernat 

 

4. Activităţi permanente  

 

 servicii de ghid 

 construirea şi actualizarea bazei de date turistice (calendar de evenimente, unitți de cazare, etc.) 

 asistenţă la înfiinţarea şi clasificarea unităţilor de cazare 

 promovarea produselor secuiesti, şi acordarea mărcii colective la producători 

 informarea turiştilor la biroul turinfo covasna 

 colaborare cu organizaţii profesionale din ţară şi străinătate 

 practica studenţilor din luzern în judeţul covasna, împreună cu studenţii de la UBB Sf. Gheorghe  

 

 

CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT 

 

În cadrul activității de bază la sediul centrului în 2012 am avut 258 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.  

 

Ca completare a activității noastre de informare am realizat în cursul anului 12 buletine de informare electronice  limbile română și maghiară 

pe care i-am trimis în jur a 300 de persoane.  
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Publicațiile realizate în 2012 au fost următoarele:  

 

Îngrijire persoane vârstnice în județul Covasna - Sub auspiciile Anului european al îmbătrânirii active și a solidarității între generații am 

editat și tipărit o carte despre trecutul și prezentul îngrijirii persoanelor vârstnice din Europa și județul nostru. Cartea face o scurtă prezentare a 

instituțiilor de binefacere și a mișcărilor voluntare pentru sprijinirea persoanelor vârstnice. 

În a doua parte a cărții  este prezentată activitatea instituțiilor de îngrijire a persoanelor vârstnice și a serviciilor de îngrijire la domiciliu din 

județul Covasna, obiectivul comun al acestor structuri este oferirea de șanse pentru siguranță și o  viață activă și la vârsta a treia. 

Grupul țintă a cărții reprezintă asociațiile și instituțiile care se ocupă de îngrijirea persoanelor vârstnice. Cartea are 80 de pagini format 

160*240 mm și a fost tipărit în 200 de exemplare. 

 

Înfrățiți în Europa - carte de povești - Pentru copiii din județul nostru  am realizat o carte de povești cu povești din județele înfrățite ale 

județului Covasna - Județele Heves, Baranya, Zala, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés și Veszprém din Ungaria, Värmland din Suedia,  Devon din 

Anglia și Sarthe din Franța - precum și o poveste din județul nostru de Benedek Elek și o poveste românească. 

 Scopul acestei cărți este de aduce Europa și ideea de fraternitate europeană mai aproape de copii din județul nostru. Europa este un continent 

foarte diversificat, are o lume a poveștilor foarte variată care diferă câteodată și cadrul unei țări. 

Poveștile ne-au fost trimise prin intermediul consiliilor județene ale județelor înfrățite, iar desenele din carte au fost realizate de copii 

Liceului Mikes Kelemen din Sfântu Gheorghe.  

Cartea are 64 de pagini în format A5 și a apărut în 500 de exemplare. 

 

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

europeană în cursul anului 2012 am organizat următoarele evenimente:  

 

Aventurile lecturii - acesta era un concurs de popularizare a cititului pe care centrul nostru a lansat împreună cu Biblioteca Județeană Bod 

Péter. Concursul a avut o parte scrisă care s-a desfășurat în patru etape și o parte orală, care este finala concursului. Concursul s-a desfășurat în 

limba română cât și maghiară pe două categorii: elevi ai claselor a 5-a şi 6-a, respectiv a 7-a şi 8-a din şcolile judeţului Covasna. Se puteau 

înscrie la fiecare categorie echipe formate din câte patru elevi. Partea scrisă a concursului a fost lansată în noiembrie 2011, echipelor participante 

a fost pusă la dispoziție în fiecare a doua săptămână o bibliografie ce trebuia parcursă și un set de întrebări referitoare la acesta, a căror 

răspunsuri trebuiau trimise organizatorilor. Din bibliografie făceau parte cărți din literatura contemporană maghiară, română și europeană 

destinată copiilor și tinerilor precum și publicația Descoperă Europa. La partea scrisă a concursului s-au înscris la cele patru categorii în jur de 

100 de echipe din tot județul. Partea orală a constat în finale organizate pe data de 13-14 februarie pe fiecare categorie. Premierea festivă a 

câștigătorilor finalelor a avut loc pe 23 februarie. Echipele clasate pe primul loc la fiecare categorie au participat la o excursie de patru zile în 

Ungaria. 

 

Seminar de pregătire - între 16-17 martie centrul nostru a organizat împreună cu Centrul ED Brașov și Consiliul Elevilor din Județul 

Covasna acest seminar. Tema principală a evenimentului a fost protecția consumatorilor din UE.  S-a discutat totodată despre voluntariat, lucru 

în echipă și rezolvarea situațiilor de conflict. 

Cei 15 participanții la seminar au învățat ce este și de ce este important să fii un consumator conștient și de asemenea să se folosească de 

drepturile lor în calitate de consumatori. Citirea și analiza câtorva etichete a unor alimente (ciocolată, biscuiți, sucuri) au indicat existența 

aditivilor alimentari și faptul că o dietă sănătoasă necesită multă atenție.  

 

Stand de informare la bursa locurilor de muncă - Pe 20 aprilie și pe 28 septembrie  reprezentanți ai centrului Europe Direct au participat la 

bursa generală a locurilor de muncă din județul Covasna organizat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. În cadrul standurilor 

am oferit informații despre drepturile lucrătorilor în Europa, despre surse de informare utile în căutarea unui loc de muncă în UE.  

 

Ziua Familiilor Covăsnene -  Sub auspiciile Anului European al Îmbătrânirii Active și a Solidarității dintre Generații, Centrul Europe Direct 

din Sfântu Gheorghe împreună cu Consiliul Județean Covasna, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, și 

reprezentanți ai ONG-urilor din județ  a organizat pe data de 1 Mai la Târgu Secuiesc și pe date de 8 iunie la Vârghiș un picnic în aer liber pentru 

familiile din județul Covasna.  

La aceste evenimente centrul nostru a promovat ideea de îmbătrânire activă și de solidaritate dintre generații. Totodată am organizat jocuri 

pentru copii și i-am oferit acestora broșuri cu tematică europeană.  

 

Europa pentru toți - pe 9 mai de Ziua Europei am prezentat diversitatea culturală a Uniunii Europene și a țărilor membre. Forma acesteia a 

fost o competiție interactivă în aer liber, numită „Europa pentru toți”, în cadrul căreia echipele participante din școlile generale ale județului 

nostru au susținut câte un spectacol, care să prezinte diversitatea culturală a UE sau o țară membră UE. Spectacolele au fost prezentate pe o scenă 

în aer liber, special amplasată în Parcul Elisabeta din Sfântu Gheorghe. 

La concurs au participat șapte echipe. Spectacole prezentate de aceste echipe ne-au ajutat să obținem o privire de ansamblu asupra bătrânului 

continent, degustând din mâncărurile tradiționale ale bucătăriei irlandeze, văzând pasiunea spaniolilor, introducându-ne în lumea de basm 

europeană, în diversitatea lingvistică și cultura romilor prezentă în toate colțurile Europei. 

Performanțele echipelor au fost evaluate de un juriu care au hotărât primele trei clasate, existând și un premiu special al publicului.  

 

Războiul minților - pe 15 mai  în parteneriat cu Consiliul Elevilor din Județul Covasna am organizează în cadrul programului Sfântu 

Gheorghe Capitala Culturală și de Tineret a Ținutului Secuiesc un concurs de cultură generală. Concursul a avut 2 probe și au participat 4 echipe 

cu câte trei membrii, elevi de liceu. 

 

Bursa Universităților Europene - acest eveniment a fost organizat în parteneriat cu Asociația Fundament și cu Universitatea Babeș-Bolyai în 

perioada 24-26 mai.   

Bursa Universităților Europene a făcut parte din seria de evenimente cuprinse sub denumirea de „Sfântu Gheorghe capitală culturală și de 

tineret a Ținutului Secuiesc” și avea scopul de a face cunoscute elevilor din județul Covasna oportunitățile de burse și de studii superioare, 

precum și a programelor de mobilitate pentru studenți din Uniunea Europeană. 

Durata de desfășurare a bursei a fost de trei zile era este formată din două părți importante. 

 

O bursă de trei zile a universităților europene: Reprezentanți ai universităților din țară și de peste hotare au avut standuri unde au  prezentat 

celor interesați, oferta educațională, infrastructura, posibilități de burse și de schimb de experiență, toate acestea într-un mod interactiv. Locul de 

desfășurare era aula Universității Babeș-Bolyai, Extensiunea Universitară Sfântu Gheorghe. Instituțiile participante au fost următoarele: 
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Universitatea din Szeged – Facultatea de pedagogie, Facultatea de Drept și Științe politice, Facultatea de Agronomia, Facultatea de medicină și 

științe sociale, Facultatea de inginerie - Szeged, Universitatea din Debrecen - Debrecen, Universitatea Eötvös Loránd (ELTE) - Budapesta, 

Universitatea Babeș – Bolyai – Cluj-Napoca, Universitatea Babeș – Bolyai – Extensia Sfantu Gheorghe, Colegiul de Afaceri  – Odorheiu 

Secuiesc, EMTE Sapientia – Miercurea Ciuc, Târgu Mureș, Cluj-Napoca, Academia de Științe Economice – Bucuresti, Veliko Turnovo 

University – Bulgaria, Universitatea Szent István– Gödöllő, Universitatea din Bucureşti - București, Universitatea de Arte și Design – Cluj-

Napoca, Universitatea de Artă – Târgu Mureș. 

 

Conferința "Arborele cunoașterii în Europa" în cadrul căreia s-au prezentat în primul rând bune practici și exemple de studii în străinătate 

și schimburi Erasmus. 

Pe toată durata evenimentului organizatorii au asigurat buna dispoziție a invitaților, voluntarilor și a participanților cu jocuri de societate și 

Silent Dance Party. 

În ultima zi a bursei invitații au participat împreună la Pelerinajul de Rusalii de la Șumuleu Ciuc. 

 

Vizită cămine pentru persoane vârstnice - sub auspiciile Anului European al Îmbătrânirii Active și a Solidarității între Generații echipa 

centrului Europe Direct Sfântu Gheorghe împreună cu reprezentanții Consiliului Elevilor din Sfântu Gheorghe a vizitat căminele pentru persoane 

vârstnice din județul Covasna. Prima vizită a fost la căminul "Zathureczky Berta" din Sfântu Gheorghe pe data de 18 iunie.  Pentru această vizită 

ne-am pregătit cu program de cântece și poezii. Următoarele vizite au avut loc în decembrie când ne-am pregătit cu un program de Crăciun și cu 

pachete care conțineau printre altele o turtă dulce cu logoul Anului European al Îmbătrânirii Active și a Solidarității între Generații. Am vizitat 

căminele de la Lemnia, Sânzieni și Hăghig.  

 

Școala de vară din județul Covasna, ediția a patra - între 11-15 iulie 2012 s-a desfășurat la Cătrușa cea de a patra ediție a Școlii de vară în 

județul Covasna organizată de Asociația Tinerilor din Județul Covasna. Centrul de Informare Europe Direct din Sfântu Gheorghe a  fost partener 

în organizarea evenimentului și a  fost prezent cu următoarele activități: Seară de film european - filmul german Goodbye Lenin  - în data de 

14.07.2012 și organizarea concursului individual quiz european  în data de 13-14.07.2012 

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

evenimente de promovare a  unui stil de viață sănătos și de conștientizare a populației față de problemele de mediu existente. 

La chemarea făcută de Biroul pentru Sport din cadrul Primăriei Târgu Secuiesc, a CS Târgu Secuiesc și a Centrului de Informare Europe 

Direct din Sfântu Gheorghe, străzile din centrul orașului Târgu Secuiesc au fost invadate de bicicliști, în ciuda ploii torențiale. Entuziaștii 

bicicliști au pornit din fața sălii de sport și au pedalat pe principalele  străzi ale orașului și în centrul acestuia. După terminarea marșului au fost 

trase la sorți premii pentru participanți. 

 

Sâmbătă, 22 septembrie, împreună cu Cercul de Alergare Gall Lajos, am organizat cea de-a treia ediție a Concursului de alergare Șugaș. 

Startul competiției a fost dat din P-ța Kálvin, după cei 9 km parcurși de alegători aceștia fiind așteptați la sosire cu apă și pâine cu untură. 

Cei aproape 30 de participanți au primit medalii și pachete, câștigătorii fiind răsplătiți de către organizatori cu cupe și vouchere de 

cumpărături, în valoare de 100 de lei fiecare. 

Anul acesta fiind Anul european al îmbătrânirii active și al solidarității între generații, organizatorii au acordat și un premiu special pentru cel 

mai vârstă alergător, Páll Erzsébet, de 62 de ani. 

 

Activități Ziua europeană a limbilor -  în 2012 cu ocazia Zilei Europene a Limbilor am lansat două activități prin care să promovăm 

diversitatea lingvistică și culturală a Europei dar și a județului nostru. 

 În prima activitate am dorit să implicăm școli generale din mediul rural. La inițiativa noastră a răspuns Școala Generală "Tatrangi Sándor" 

din Ozun unde în data de 5 octombrie au organizat un concurs despre cultura și limbile țărilor din UE. La concurs au participat 10 echipe cu câte 

3 membrii. Premierea echipelor câștigătoare au avut loc în data de 12 octombrie,reprezentanții centrului nostru au oferit diplome și obiecte 

promoționale celor mei buni elevi. Cu această ocazie elevii școlii au prezentat și un scurt spectacol în pavilionul din curtea școlii. Spectacolul a 

constat în cântece și poezii în limba engleză și germană. 

 Pentru elevii de liceu am lansat un concurs intitulat Ziar al școlii în mai multe limbi. La acest concurs puteau participa echipe a câte trei 

elevi prin realizare și trimiterea unui ziar al școlii care să cuprindă diverse articole scrise în minim trei limbi. La concurs au participat 6 echipe, 

premierea câștigătorilor a avut loc pe data de 17 octombrie. Membrii echipelor clasate pe primele trei locuri au câștigat un curs gratuit de limbă 

străină. Cursurile - 8 elevi au optat pentru limba engleză avansat, 1 elev pentru germană nivel mediu - au început în data de 13 noiembrie la o 

școală de limbi străine din Sfântu Gheorghe.  

 

Ziua mondială a persoanelor vârstnice - sub egida Anului european al îmbătrânirii active și a solidarității între generații Centrul de 

Informare Europe Direct Sfântu Gheorghe și partenerii săi au organizat în data de 1 octombrie un eveniment destinat sărbătoririi Zilei mondiale a 

persoanelor  vârstnice.  Scopul evenimentului era salutarea și omagierea semenilor noștri aflați la vârsta a treia. Totodată am dorit să sensibilizăm 

publicul larg asupra faptului că și persoanele în vârstă pot fi active și pot ocupa un rol important în viața socială.   

Evenimentul a fost organizat în Parcul Elisabeta și a cuprins mai multe tipuri de activități. Au avut loc prelegeri și discuții despre ce 

înseamnă să fi activ la vârstă a treia și cum putem să ajutăm semenii noștri mai în vârstă. După o scurtă pauză au urmat  un spectacol de dans 

popular prezentat de Ansamblul de dansuri Százlábú și un  program muzical prezentat de formația Melodica.  

Cei interesați puteau să participa și la diverse alte programe precum: Din bufetul bunicii... – momente jucăușe de neuitat pentru bunici și 

nepoți în organizarea Caritas Alba Iulia; măsurarea continuă a tensiunii arteriale a glicemiei și  densității osoase, sfaturi practice pentru sănătate 

și la expoziția artizanală cu vânzare realizată de Cercul de lucru manual „Mâini sârguincioase” (din cadrul Asociația Familia Kolping Sfântu 

Gheorghe), Cercul de lucru manual Buborék (Casa Orășenească de Cultură, Covasna) și vârstnicii de la Căminul "Zathureczky Berta" din Sfântu 

Gheorghe.  

 

Cursuri de utilizare calculator pentru pensionari  - în cadrul Anului european al îmbătrânirii active şi a solidarității între generații în 

parteneriat cu două licee din județ am organizat cursuri de utilizare calculatoare  la Sfântu Gheorghe și la Târgu Secuiesc pentru pensionarii din 

județul Covasna. În cadrul acestor cursuri pensionarii au aflat informații de bază despre cum funcţionează un calculator, cum se editează un text 

cum se navighează pe internet şi utilizarea e-mailului. 

Cursul de la Sfântu Gheorghe la care au participat 64 de pensionari, s-a desfăşurat în laboratorul de informatică a Colegiului Székely Mikó  și 

avea o durată de o lună, patru grupe cu câte 2 ore pe săptămână. 

Cursurile au fost ținute de un profesor de informatică, Márton Csaba cu ajutorul a doi elevi voluntari. Participanții la curs aveau vârsta 

cuprinsă între 55 și 83 de ani. 

La Târgu Secuiesc cursurile au fost organizate în cadrul Liceului Teoretic Nagy Mózes. Cei treizeci de  participanți au fost organizați  în 

două grupe, cursul având și aici o durată de o lună cu câte două ocazii pe săptămână pentru fiecare grupă. 
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La finalul cursurilor celor participanți i-am acordat o diplomă, festivitatea de înmânare acestora a avut loc pe data de 20 decembrie la ora 10 

în Sfântu Gheorghe și la ora 15.00 la Târgu Secuiesc. Participanții au mai primit și câte un mouse-pad cu logoul, adresa și pagina de web a 

centrului nostru și un memory stick. 

 

Sesiuni de informare despre politica agricolă comună - între 6-13 decembrie 2012 în parteneriat Asociația Alutus Regio, grup Leader am 

organizat 4 sesiuni de informare despre politica agricolă comună.  Sesiunile au avut loc în Aita Mare, Bixad, Vârghiș și Valea Crișului. În cadrul 

sesiunilor s-a prezentat Programul  Național de Dezvoltare Rurală, oportunitățile de dezvoltare ale mediului rural în județul nostru, și programul 

Leader.   

 

 

 

TAMÁS Sándor 
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