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PROGRAM de ACTIVITATE 

pe anul 2021 
 

 În conformitate cu atribuţiile statutare şi a răspunderilor 
privind organizarea şi managementul activităţilor social-
financiare, cultural-distractive şi administrative, Consiliul 
Director propune spre aprobare Adunării Generale programul de 
activitate pe anul 2021. 
 
  1. Având în vedere că activitatea asociaţiei în anul 2020 
a fost serios afectată de efectele pandemiei cu COVID 19, în toate 
aspectele ei, economic şi social, cultural şi pishologic, şi de 
măsurile autorităţilor, rezultatele muncii întregului aparat de la 
sediu şi de la COT Covasna, nu s-au situat la nivelul cifrelor 
planificate. Perioadele de inactivitate şi multiplele interdicţii 
impuse instituţiilor şi populaţiei au influenţat serios eficienţa 
întregii activităţi. 
  În anul 2021, Consiliul Director şi aparatul salariat al 
asociaţiei vor stabili măsurile necesare şi vor acţiona prin 
metode specifice pentru revitalizarea activităţii privind 
acordarea de împrumuturi şi recuperarea debitelor, pentru 
valorificarea superioară a tuturor oportunităţilor pe care le 
asigură COT Covasna. 
 
     Răspund: Membrii Consiliului Director, 
       Rachel DAVID. 
   
  2. Toţi salariaţii asociaţiei vor acţiona permanent cu 
maximă răspundere, disponibilitate şi vigilenţă, pentru 
înscrierea de noi membri, pentru soluţionarea cererilor 
membrilor, cu atenţie şi printr-o informare corectă şi completă a 
tuturor solicitanţilor aflaţi la ghişeu. 
 
     Răspund: Nicoleta BONGHEZ 
       Dănuţ Mihăiţă GRIGORE 
 
  3. Compartimentul Financir-Contabil va informa 
permanent Consiliul Director despre situaţia realizărilor şi 
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eficacitatea măsurilor întreprinse, deasemenea va şi propune 
acţiuni care să determine o sporire a eficienţei întregii activităţi. 
   
       Răspund: Stelian ENACHE, 
         Niculae BICA, 
         Nicoleta BONGHEZ 
 
  4. Consiliul Director va intensifica activitatea de 
popularizare a asociaţiei şi activităţilor desfăşurate, prin 
internet şi prin ziarul „Punct de sprijin”, prin intermediul unor 
membri cu influenţă în zona de domiciliu, pentru atragerea şi 
înscrierea de noi membri. 
    
       Răspund: membri consiliului, 
         Florin ENACHE 
 
  5. O atenţie mai sistematică şi intensă se va acorda 
pentru realizarea veniturilor asociaţiei prin încasările din 
cotizaţii şi contribuţii sociale, din turism şi alte surse. Casierele 
vor întocmi corect documentele de încasări, plăţi şi alte 
operaţiuni specifice de casă, conform sarcinilor de serviciu. 
  
  Supraveghează:   Răspund: 
  Stelian ENACHE   Nicoleta BONGHEZ 
  Dănuţ Mihăiţă GRIGORE Anca Cazacu 
 
  6. Consiliul Director va supraveghea şi analiza lunar 
situaţia încasării debitelor restante. Debitorii restanţieri vor fi 
atenţionaţi telefonic şi vor fi notificaţi cu prioritate, inclusiv se 
vor face vizite la domiciliul lor. Pentru cei care au restanţe mai 
mari de 3-4 luni se vor întocmi dosare de executare silită conform 
prevederilor legale. 
   
  Supraveghează:   Răspund: 
  Stelian ENACHE   Nicoleta BONGHEZ 
  Niculae BICA    Ligia Voicu 
  
  7. Corespunzător prevederilor Legii contabilităţii 
nr.82/1991, se vor depune sistematic declaraţiile la organele 
fiscale, şi se va urmări achitarea obligaţiilor la bugetele de stat, 
ale asigurărilor sociale şi locale, inclusiv cele contractuale cu 
furnizorii de servicii. Compartimentul financiar-contabilitate va 
asigura depunerea şi ridicarea de valori la CEC Bank, conform 
legii. 
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  Supraveghează:   Răspund: 
  Stelian ENACHE   Nicoleta BONGHEZ 
  Niculae BICA    Tănăsica MUREŞAN 
        Anca CAZACU 
  
  8. Consiliul Director va urmări permanent asigurarea 
securităţii sediului şi a întregii activităţi cu publicul la ghişee, 
prin supraveghere video, menţinând contactul cu firma de pază, 
a CPB şi Secţia 3 Poliţie. 
   La COT Covasna se va asigura securitatea 
întregului patrimoniu – clădiri, bunuri şi curte, printr-o 
supraveghere sistematică cu personalul salariat.   
   
 
        Răspund: 
        Dănuţ Mihăiţă GRIGORE 
        Florin ENACHE 
        Rachel DAVID 
  
  9. Măsuri speciale vor fi stabilite la sediu şi la COT 
Covasna, şi aplicate pe parcursul anului, pentru prevenirea 
contaminărilor şi înbolnăvirilor posibile şi generate de 
manifestarea pandemiei COVID 19. Se vor asigura materialele 
pentru dezinfectare la intrare şi pe culoare, va fi ordonat accesul 
persoanelor cu respectarea distanţei fizice şi purtarea măştilor 
de protecţie, iar periodic vor fi efectuate dezinfecţii 
corespunzătoare. 
  Permanent se va urmări starea de sănătate a 
personalului salariat al asociaţiei. 
 
  Supraveghează:   Răspund: 
  Stelian ENACHE   Dănuţ Mihăiţă GRIGORE 
  Donisie Măgeruşan  Rachel David 
        Viorica PUŞCAŞU 
        Szigmond HAJDO  
           
  10. Compartimentul social va analiza periodic 
solicitările membrilor asociaţiei referitoare la ajutoarele 
materiale având în vedere nivelul veniturilor -  cele sub 800 lei, 
sociale ale membrilor, după care propune consiliului acordarea 
de ajutoare. Se vor iniţia acţiuni pentru obţinerea unor produse 
şi venituri prin donaţii, privind ajutorarea membrilor cu 
posibilităţi reduse şi cu suferinţe grave. 
 
        Răspund: 
        Ştefan DUMITRESCU 
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  11. Periodic Consiliul Director va organiza la sediu 
consultări medicale gratuite pentru membrii asociaţiei pe diferite 
specialităţi – oftalmologic, ORL, medicină generală şi altele. 
       
        Răspund: 
        Ştefan DUMITTRESCU 
        Niculae BICA 
 
  12. Compartimentul de turism, urmărind măsurile 
instituite de autorităţi, va face planificările sejururilor la COT 
Covasna pentru turişti; deasemenea va iniţia, în acelaşi context 
excursii cu caracter tematic-recreativ pentru membri asociaţiei. 
           
        Răspund: 
        Florin ENACHE 
        Rachel DAVID 
 
  13. Corespunzător prevederilor legale, periodic se va 
realiza instruirea personalului salariat cu normele privind 
Protecţia Muncii, Situaţiile de Urgenţă şi Medicina Muncii. 
Deasemenea se vor verifica materialele pentru intervenţie în 
situaţiile de urgenţă, la sediu şi la COT Covasna şi se vor înlocui 
cele necorespunzătoare, specificând în documente, prevederile 
prevăzute de lege. 
   
        Răspund: 
        Dionisie MĂGERUŞAN 
        Dănuţ-Mihăiţă GRIGORE 
 
  14. Activitatea de arhivare a documentelor prevăzute de 
lege se va desfăşura sistematic şi cu înregistrarea informatică 
corespunzătoare. 
 
        Răspund: 
        Tănăsica MUREŞAN 
        Liliana DORCU 
 
  15. Consiliul Director va asigura prin compartimentul 
juridic, consultaţii juridice gratuite pentru membri asociaţiei 
privind problemele de interes ale acestora. Deasemenea 
compartimentul va urmări şi informa Consiliul Director cu 
noutăţile legislative care conţin referiri şi la activitatea asociaţiei. 
 În mod permanent se vor verifica şi asigura legalitatea 
documentelor şi a dispoziţiilor cu caracter financiar-contabil, în 
probleme de muncă – angajări şi salarii concedii de odihnă etc., 
conform prevederilor Legii nr.540/2002. 
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        Răspund: 
        Av. Gheorghe POPESCU 
         
  16. La COT Covasna, în vila A destinat turiştilor, prin 
amenajările camerelor 18-19  se va realiza un apartament, 
deasemenea la etajul 1 se va asigura un oficiu bine dotat pentru 
servirea mesei de către turişti, contribuind astfel la asigurarea 
unui confort sporit. 
         
        Răspund: 
        Dionisie MĂGERUŞAN 
        Rachel DAVID 
   
  17. La Clubul „Seniorii” din Drumul Taberei, după 
aprobarea de Primăria Capitalei a extinderii, se vor executa 
lucrări de amenajare şi vom asigura organizarea unor activităţi 
distractive, inforamative şi de socializare pentru pensionarii din 
cartier. 
         
        Răspund: 
        Dănuţ Mihăiţă GRIGORE 
        Marian DUMITERSCU 
 
 
 
 
 
ianuarie 2021 
 
       Consiliul Director 
       Preşedinte: 
       Stelian ENACHE 
     

 


